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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS APROVA
CONCESSÃO DE BOLSA MENSAL DE 150 REAIS

PARA 80 MIL ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
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il A Assembleia Legislativa do RS

aprovou por unanimidade o pro-
grama "Todo Jovem na Escola",
por meio do qual o governo gaú-
cho pagará bolsa mensal de R$
150 a cerca de 80 mil estudan-
tes com baixa renda familiar. O
objetivo é reduzir o impacto da
pandemia na rede estadual, pre-
venir a evasão escolar e incen-
tivar a conclusão do Ensino Mé-
dio. Página 43

BANCO CENTRAL ELEVA A TAXA BÁSICA
DE JUROS PARA 9,25% AO ANO; CICLO
DE ALTAS É OMAIOR EM 20 ANOS.

Página 21
Juliano Verardi/TJ-RS

EX-PREFEITO DE SANTAMARIA, CEZAR SCHIRMER DIZ QUE SUA GESTÃO NÃO TEVE RESPONSABILIDADE SOBRE A TRAGÉDIA NA BOATE KISS.
Prefeito de Santa Maria na época do incêndio da boate Kiss, em janeiro de 2013, Cezar Schirmer foi ouvido no Fórum Central
de Porto Alegre nesta quarta-feira (8), oitavo dia de julgamento dos réus pela tragédia. Ele criticou a investigação do caso pela
Polícia Civil e disse que a sua gestão não teve responsabilidade pelo incidente que matou 242 pessoas. Página 45

PETROBRAS APROVA VALE-GÁS DE
100 REAIS PARA 300MIL FAMÍLIAS.

Página 25



Porto Alegre mantém 44 locais de
vacinação contra covid nesta quinta-feira.

Cristine Rochol/PMPA

Lista de endereços inclui 34 postos, duas unidades móveis, sala em
shopping e sete farmácias parceiras.

C om seis postos de
saúde abertos até

as 21h e outras 38 op-
ções nos mais variados
bairros, a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS)
de Porto Alegre man-
tém nesta quinta-feira
(9) a aplicação de va-
cinas contra covid para
o público a partir dos
12 anos. Também con-
tinua disponível a dose
de reforço para a faixa
de 18 anos em diante,
conforme prazos espe-
cíficos.

Os 44 locais incluem
sala especial no shop-
ping João Pessoa, 34
postos de saúde, sete
farmácias parceiras e
duas unidades mó-
veis: Largo Glênio Pe-
res (Centro Histórico) e
bairro Humaitá (Zona
Norte). Endereços,
imunizantes e outros
detalhes podem ser
conferidos de forma
detalhada no site oficial
prefeitura.poa.br.

Exigências
Em procedimentos

de primeira dose (ou
aplicação única, no
caso da vacina da Jans-
sen), deve ser apresen-
tada identidade com
CPF. Não é mais ne-
cessário o comprovante
de residência, bastando
uma autodeclaração
simples com nome e o
endereço.

Já na segunda in-
jeção é obrigatório o
cartão de controle for-
necido pelo agente
de saúde na primeira
etapa. Pode se dirigir

aos locais indicados
quem recebeu Corona-
vac há pelo menos 28
dias ou Pfizer oito sema-
nas atrás. No caso do
imunizante de Oxford, o
intervalo também é de
oito semanas entre as
duas ”picadas”.

Para o reforço, os
cidadãos com idade a
partir de 18 anos preci-
sam levar a mesma do-
cumentação exigida na
segunda dose, desde
que o cartão de con-
trole mostre que o es-
quema de imunização
esteja completo há pelo
menos cinco meses.

Já os imunossuprimi-
dos devem comprovar
a condição de saúde
por meio de atestado
ou receita médica, além
do registro de segunda
dose (ou única) há pelo
menos 28 dias.

1ª dose de
qualquer vacina
– Postos de saúde, a

maioria das 8h às 17h e
com seis unidades aten-
dendo até 21h (Belém
Novo, Morro Santana,
Primeiro de Maio, Ra-
mos, São Carlos e Tris-
teza);

– Sala especial no
shopping João Pessoa
(subsolo, com entrada
externa): avenida João
Pessoa nº 1.831 (bairro
Santana), das 9h às 21h;

– Unidade móvel no
Largo Glênio Peres: em
frente ao Mercado Pú-
blico (Centro Histórico),
do meio-dia às 18h;

– Unidade móvel no
Piquete do Tio Flor: Rua

da Represa nº 1.023
(bairro Cascata), das 9h
às 15h;

– Farmácias parcei-
ras, das 9h às 17h;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.

2ª dose de
Coronavac

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos 28 dias;

– Postos de saúde;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Cascata;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose de
Oxford

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Cascata;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
2ª dose da Pfizer

– Quem recebeu pri-
meira injeção há pelo
menos oito semanas;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

bairro Cascata;
– Unidade móvel no

bairro bairro Campo
Novo;

– Farmácias parcei-
ras;

– Endereços: consul-
tar no site da prefeitura.

Dose de reforço
– Idosos a partir de

60 anos que recebe-
ram a segunda dose há
pelo menos cinco me-
ses e imunossuprimidos
que completaram o es-
quema vacinal há 28
dias ou mais;

– Postos de saúde;
– Sala especial no

Shopping João Pessoa;
– Unidade móvel no

Largo Glênio Peres;
– Unidade móvel no

bairro Cascata;
– Endereços: consul-

tar no site da prefeitura.
(Marcello Campos)
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Quase 30% dos adolescentes gaúchos
já estão com o esquema completo de

imunização contra covid.
Cristine Rochol/PMPA

Se considerada toda a população do Estado, índice é de 69,8%.

M ais de 7,67 mi-
lhões de habitan-

tes do Rio Grande do
Sul já estão com o
esquema vacinal com-
pleto. Divulgada nesta
quarta-feira (8) pela
Secretaria Estadual da
Saúde (SES), a esta-
tística abrange tanto
os procedimentos de
segunda dose de Coro-
navac, Oxford ou Pfizer,
quanto as aplicações
da injeção única do
imunizante da Janssen.

Por segmento popu-
lacional, esse contin-
gente abrange 86,9%
dos adultos (a partir de
18 anos), bem como
29,6% dos adolescen-
tes (12 a 17 anos),
81,8% dos cidadãos
aptos a serem vacina-
dos (qualquer indivíduo
dos 12 anos em diante)
e, em média, 69,8%
de todos os habitan-
tes dos 497 municípios
gaúchos, que totalizam
cerca de 11,3 milhões.

Para que seja possí-
vel atingir a imunidade
coletiva no Estado, é
necessário vacinar pelo
menos 70% da povo
gaúcho com as duas
doses ou dose única,
conforme estimativa da
SES. Mas isso precisa
ser feito de forma ho-
mogênea entre municí-
pios e faixas etárias. De
acordo com a Secre-
taria, o ideal é atingir
90% de cobertura vaci-

nal completa.
No caso específico

da Janssen, as aplica-
ções somam 304.429
até o momento. Por
fim, a dose de reforço
já chegou aos braços
de quase 1,35 milhão
gaúchos, em todos
os 497 municípios – a
proteção-extra é ofere-
cida a todos os cida-
dãos na faixa etária a
partir de 12 anos, me-
diante intervalo mínimo
de cinco meses a partir
da segunda injeção (ex-
ceto para imunossupri-
midos, com um prazo
menor).
Primeira dose
também avança
Em relação à pri-

meira dose de qual-
quer uma das três va-
cinas de dupla etapa,
são ao menos 8,9 mi-
lhões de habitantes do
Estado contemplados
pela primeira dose, o
que representa 95,6%

dos maiores de idade,
bem como 81,7% dos
adolescentes, 94,4%
do público imunizável
e 80,6% da população
geral.

Os quantitativos, ín-
dices de cobertura e
outros detalhes foram
apurados no final da
tarde e podem ser con-
sultados na plataforma
oficial de monitora-
mento da Secretaria Es-
tadual da Saúde, com
dados relativos a toda a
campanha, iniciada em
19 de janeiro – desde
então, são mais de
18,2 milhões de doses
aplicadas. Confira em
vacina.saude.rs.gov.br.
Estatística de
cada fármaco
Quanto à cobertura

vacinal pelos imuni-
zantes ministrados em
duas etapas, o pre-
domínio de primeiras
doses no Rio Grande
do Sul é do fármaco

de Oxford-Astrazeneca
(42,3%). Em seguida
aparecem a Pfizer-
Comirnaty (31,7%) e
a Coronavac-Butantan
(26%).

Nos procedimentos
de segunda injeção,
no topo do ranking
estadual também está
a vacina de Oxford
(44,9%), tendo como
vice-líder a Coronavac
(28%). O terceiro lugar
é ocupado pela Pfizer
(27,1%).

A Janssen (produ-
zida na Suécia pela
norte-americana John-
son & Johnson) – cuja
introdução na cam-
panha foi realizada
no dia 26 de junho –
chegou até agora a
304.429 braços, con-
forme mencionado an-
teriormente nesta re-
portagem. (Marcello
Campos)
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Rio Grande do Sul recebe novo
lote com quase 133 mil doses
do imunizante da Janssen.

Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Remessa se destina ao reforço na imunização para quem recebeu o fármaco, de dose única.

U ma nova remessa
de vacinas envi-

adas pelo Ministério
da Saúde chegou ao
Rio Grande do Sul na
tarde desta quarta-feira
(8). O lote é composto
por 132,8 mil unidades
do imunizante de dose
única produzido pela
farmacêutica sueca
Janssen (vinculada à
norte-americana John-
son & Johnson) e se
destina ao reforço para
quem já recebeu o
fármaco.

Com logística dife-
rente das demais va-
cinas em uso no Bra-
sil (Coronavac, Oxford
e Pfizer), a Janssen
tem como recomenda-
ção das autoridades fe-
derais um intervalo mí-
nimo de dois a seis
meses entre a primeira
(única) e a segunda
dose (proteção-extra).

Antes do desembar-
que da carga no Aero-
porto Internacional Sal-
gado Filho, em Porto
Alegre, a Comissão
Intergestores Bipartite
(CIB), da Secretaria
Estadual da Saúde
(SES) havia se reunido
pela manhã, a fim de
definir os critérios de
aplicação. O colegiado
decidiu que as ampo-
las serão distribuídas
a municípios que já

receberam doses para
o reforço vacinal.

Também ficou acer-
tado que, em meio ao
avanço da campanha
junto à população gaú-
cha, a partilha de to-
das as vacinas às pre-
feituras gaúchas passa
a ter como critério a
demanda, e não mais
a distribuição propor-
cionalmente igualitária.
Com isso se reduz o
risco de perda de va-
lidade de imunizantes
armazenados.

A cada semana, as
Coordenadorias Regi-
onais de Saúde (CRS)
da SES farão junto aos
municípios um levanta-
mento sobre a situação
vacinal, incluindo da-
dos sobre aplicação e
”encalhe” de imunizan-
tes. O envio será então
feito conforme os pedi-
dos.

Pfizer
Além da remessa

de 132,8 mil doses da
Janssen, outras 134,5
mil da Pfizer foram en-
tregues ao Rio Grande
do Sul nesta quarta-
feira. O lote ficará
reservado na Central
Estadual de Armaze-
namento e Distribuição
de Imunobiológicos
(Cead), em Porto Ale-
gre. Recentemente,
o Estado já havia re-
cebido uma cota de
562,7 mil unidades do
fármaco.

Somando-se a re-
serva estratégica de
74,6 mil doses manti-
das pela Secretaria, o
órgão conta agora com
quase 638 mil unida-
des disponíveis para
completar o ciclo de
vacinação dos adoles-
centes (12 a 17 anos) e
ampliar o reforço entre

a população adulta (18
a 59 anos). Outras 14,7
mil doses do imuni-
zante de Oxford recebi-
das pelo Estado serão
dirigidas ao segmento
indígena.

“Como a gente vai
ter vacinas distribuídas
conforme pedido, não
há nenhum risco de
faltar vacinas. Pelo
contrário: os municí-
pios têm que ficar mais
atentos para não dei-
xar insumos sem o pe-
dido”, frisou a secretá-
ria adjunta da Saúde,
Ana Costa. “O controle
sai um pouco da dis-
tribuição automática e
dependerá da organi-
zação local. O Estado
está mudando a dis-
tribuição para garan-
tir que a gente tenha
os insumos bem utiliza-
dos.” (Marcello Cam-
pos)
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Casos fatais de coronavírus chegam
a 36.242 no Rio Grande do Sul.

EBC

Relatório desta quarta-feira menciona 15 novos óbitos por covid, com vítimas entre 45 e 86 anos.

O boletim divulgado
nesta quarta-feira

(8) pela Secretaria Es-
tadual da Saúde (SES)
acrescentou 838 testes
positivos de coronavírus
e 15 mortes pela do-
ença. A atualização ele-
vou para 1.497.261 os
contágios conhecidos
no Rio Grande do Sul
em quase 21 meses de
pandemia, com 36.243
desfechos fatais.

Dentre os infectados
até agora, ao menos
1.457.265 (97%) já se
recuperaram, em todos
os 497 municípios gaú-
chos. Outros 3.652
(1%) são considerados
casos ativos (em anda-
mento), o que abrange
desde os assintomáti-
cos em quarentena do-
miciliar até casos graves
atendidos em hospitais.

A taxa média de ocu-
pação das unidades de
terapia intensiva (UTIs)
por adultos estava em
53,3% no início da
noite, conforme o pai-
nel de monitoramento
covid.saude.rs.gov.br.
Esse índice resulta da
proporção de 1.710 pa-
cientes para um total de
3.209 leitos da modali-
dade em 301 hospitais.
Já o total de hospitaliza-
ções pela doença chega
a 113.989 (8%).
Perdas humanas
Confira, a seguir, as

novas perdas humanas
relatadas pelo balanço
oficial, em uma lista
em ordem crescente

conforme a idade das
vítimas, de 49 a 86 anos
– todas idosas, portanto.
Também menciona o
gênero (masculino ou
feminino) e o município
de residência (e não
onde foi registrado o
óbito).

– Caxias do Sul (ho-
mem, 45 anos); – Ca-
pão do Leão (mulher, 47
anos); – Amentista do
Sul (mulher, 49 anos);
– Sobradinho (mulher,
62 anos); – Caxias do
Sul (homem, 64 anos);
– Uruguaiana (mulher,
64 anos); – Canela (ho-
mem, 65 anos); – Ca-
choeirinha (homem, 68
anos); – Pelotas (mu-
lher, 70 anos); – São
Francisco de Assis (ho-
mem, 70 anos); – São
Luiz Gonzaga (mulher,
72 anos); – Osório (mu-
lher, 73 anos); – Ca-
xias do Sul (mulher, 74
anos); – Caxias do Sul
(mulher, 83 anos); –
Bento Gonçalves (mu-
lher, 86 anos).

De todas as 497 ci-
dades gaúchas, apenas
uma não registra até
agora qualquer óbito
por covid. É Novo Ti-
radentes, localizada na
Região Norte do Estado
e que acumula 130 tes-
tes positivos desde o
começo da pandemia.
Andamento da
vacinação

Já no que se refere
à aplicação de vacinas
contra o coronavírus,
quase 8,9 milhões de
habitantes do Estado
receberam a primeira
dose. Por segmento de-
mográfico, a cobertura é
de 95,6% dos gaúchos a
partir de 18 anos, 81,7%
dos adolescentes (12
a 17 anos), 94,4% da
população apta a ser
imunizada e 80,6% da
população geral (11,37
milhões).

O esquema completo
de vacinação, por sua
vez, abrange até agora
mais de 7,67 milhões de
indivíduos – seja quem

recebeu duas doses
para fármacos com esse
sistema ou os contem-
plados pela vacina da
Janssen (apenas uma
injeção). Com isso,
estão imunizados 86,9%
dos adultos, 29,6% dos
adolescentes, 81,8%
do público vacinável e
69,8% da população
total.

No caso específico
da Janssen, as aplica-
ções somam 304.429.
E a dose de reforço
já chegou aos braços
de quase 1,35 milhão
de gaúchos, em to-
dos os 497 municípios.
As informações cons-
tam na base de dados
da Secretaria Estadual
da Saúde, reunida na
plataforma digital va-
cina.saude.rs.gov.br e
que aponta mais de 18,2
milhões de doses injeta-
das até agora. (Marcello
Campos)
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Média de mortes por covid no Brasil
segue abaixo de 200 pelo 5º dia seguido.

Reprodução

País contabiliza 616.298 óbitos e 22.166.366 casos de coronavírus
desde o início da pandemia.

O Brasil registrou 231 no-
vas mortes por covid-19

nas últimas 24 horas, com
o total de óbitos chegando
a 616.298 desde o início da
pandemia. Com isso, amédia
móvel de mortes nos últimos
7 dias ficou em 183 - a mais
baixa desde 22 de abril do
ano passado (168). Em com-
paração à média de 14 dias
atrás, a variação foi de -16% e
aponta tendência de queda.

A média móvel de mor-
tes ficou abaixo de 200 pela
quinto dia seguido.

Os números estão no
novo levantamento do con-
sórcio de veículos de im-
prensa sobre a situação da
pandemia de coronavírus
no Brasil, consolidados na
noite desta quarta-feira (8).
O balanço é feito a partir
de dados das secretarias
estaduais de Saúde.

Casos

Em casos confirmados,
desde o começo da pande-
mia, 22.166.366 brasileiros já
tiveram ou têm o novo coro-
navírus, com 10.059 desses
confirmados no último dia.
A média móvel nos últimos
7 dias foi de 8.819 novos
diagnósticos por dia. Isso
representa uma variação de
-7% em relação aos casos re-
gistrados em duas semanas,
indicando estabilidade nos
diagnósticos.

Em seu pior momento, a
curva da média móvel nacio-
nal chegou àmarca de 77.295
novos casos diários, no dia 23
de junho deste ano.

Estados
Cinco Estados não tive-

ram registro de mortes nas úl-
timas 24 horas: Acre, Amapá,
Espírito Santo, Rio Grande do
Norte e Sergipe.

— Em alta (4 Estados):
Maranhão, Mato Grosso do

Sul, Minas Gerais e Sergipe.
— Em estabilidade (4):

Pará, Piauí, Rondônia e São
Paulo.

— Em queda (18 e o Dis-
trito Federal): Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Goiás,

Mato Grosso, Paraíba, Pa-
raná, Pernambuco, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Roraima,
Santa Catarina, Tocantins e
Distrito Federal.
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Para o ministro da Economia, a covid está
"inteiramente sob controle" no Brasil.

Edu Andrade/Ministério da Economia

”De acordo com o Ministério da Saúde, a doença está sob controle, inteiramente sob controle”, disse
Paulo Guedes.

A pesar de haver
ainda incertezas

sobre a disseminação
da variante ômicron do
novo coronavírus no
mundo inteiro, o minis-
tro da Economia, Paulo
Guedes, disse nesta
quarta-feira (8), que a
pandemia de covid-19
está totalmente contro-
lada no Brasil.

”Nossa vacinação
em massa avançou e
já protegemos 80% dos
brasileiros (adultos)
com duas doses. De
acordo comoMinistério
da Saúde, a doença
está sob controle, intei-
ramente sob controle.
Os brasileiros estão
voltando a trabalhar de
forma segura”, afirmou,
em participação virtual
em evento da Apex em
Miami (EUA).

De acordo com da-
dos divulgados nesta
quarta pelo Consórcio
de Imprensa, o Brasil
tem um total de de veí-
culos de imprensa di-
vulgados às 20h desta
quarta 138.180.459
pessoas, ou 64,78% da
população, com o ciclo
vacinal contra a covid-
19 completo.

Em meio a uma
queda de braço com
a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An-
visa) sobre restrições
contra a covid-19 nas
fronteiras, o governo
anunciou na terça-feira
a edição de uma porta-
ria para colocar quem

chega ao Brasil sem
estar vacinado contra
covid-19 em quaren-
tena de cinco dias.

Os imunizados, por
sua vez, não precisarão
do isolamento. Os via-
jantes ainda precisarão
apresentar um teste RT-
PCR negativo feito 72
horas antes de entrar
no País.

Queiroga
O governo federal

anunciou na terça-feira
(7) que exigirá qua-
rentena de cinco dias
para viajantes não va-
cinados, mas ignorou
a recomendação da
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An-
visa) para que a vaci-
nação completa (ou o
passaporte da vacina)
seja exigida.

Segundo o minis-
tro da saúde, Marcelo
Queiroga, ”não se pode
discriminar as pessoas
entre vacinadas e não
vacinadas para a partir
daí impor restrições”.

No mesmo anún-
cio, o ministro ainda
parafraseou o presi-
dente Jair Bolsonaro e
afirmou: ”Às vezes é
melhor perder a vida
do que perder a liber-
dade”.

Carnaval
A chefe da Secreta-

ria Extraordinária de En-
frentamento à Covid-19
do Ministério da Saúde,
Rosana Leite de Melo,
recomendou que o car-
naval não seja realizado
em 2022. O posicio-
namento foi dado nesta
quarta durante audiên-
cia pública na Comis-
são de Turismo da Câ-
mara dos Deputados,
que discutiu a viabili-
dade do carnaval em
2022.

Em uma apresenta-
ção de dez minutos,
Rosana explicou que o
país está com os índi-
ces de vacinação avan-
çados, mas que precisa
adotar as medidas de
distanciamento e hi-

giene recomendadas
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).
Segundo ela, no carna-
val isso é impossível.

O receio da secretá-
ria é que se crie um
cenário propício para
o surgimento de novas
variantes. Rosana en-
cerrou sua participação
afirmando que realizar
o carnaval no ano que
vem é extremamente ar-
riscado para o País.

”Não podemos nos
esquecer que estamos
nesse momento ainda
em pandemia. (...) O
carnaval é uma festa,
sim, que nos aglome-
ramos, que nós esta-
mos juntos. É impos-
sível não ficarmos aglo-
merados e nós sabe-
mos que mesmo o indi-
víduo estando com seu
esquema vacinal com-
pleto, até com dose de
reforço, ele pode se
contaminar”, explicou a
secretária.
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Brasil vai na contramão de outros
países ao não exigir o passaporte

da vacina; veja regras.
EBC

Maioria dos países europeus e EUA exigem comprovação de vacina-
ção e adotam novas restrições à entrada de estrangeiros.

E mbora o ministro da
Saúde, Marcelo Quei-

roga, tenha anunciado a
opção do governo federal
de não exigir o chamado
“passaporte de vacina” de
viajantes que entrarem no
País, a maioria dos países
exige comprovante de vacina-
ção contra a doença causada
pelo novo coronavírus e suas
variantes. Como alternativa,
o governo federal vai obrigar
quarentena de cinco dias
e teste de covid-19 após o
isolamento.

“Jamais vou exigir passa-
porte da vacina de vocês.
Imaginem se tivesse o (Fer-
nando) Haddad (candidato
do PT à Presidência em 2018)
no meu lugar”, afirmou o pre-
sidente Jair Bolsonaro a apoi-
adores em frente ao Palácio
da Alvorada nesta quarta (8).
Ele tem atacado as propos-
tas demedidas restritivas pro-
postas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (An-
visa) e tem dito que é ”melhor
perder a vida do que perder a
liberdade”.

A exigência de imunização
é defendida por especialistas
como forma de frear a circula-
ção do vírus e tem sido ado-
tada por cidades brasileiras
em grandes eventos, como
São Paulo, e também em es-
paços fechados, como o Rio.
O governador de São Paulo,
João Doria (PSDB) pediu no-
vamente que haja controle da
entrada de viajantes no País,
sob o argumento de o Es-
tado ter os maiores aeroporto
(Guarulhos) e porto (Santos)
do Brasil.

Veja como o passaporte
é adotado em diferentes paí-
ses:

Europa
Na Europa, a comprova-

ção do 1º ciclo vacinal com-
pleto (duas doses ou injeção
única, no caso da Janssen)
é exigida nos principais des-

tinos visitados pelos brasilei-
ros, como Espanha, Holanda,
Bélgica, Alemanha, França,
Finlândia e Eslováquia.

América do Sul
Entre os nossos vizinhos

sul-americanos, Argentina,
Chile, Uruguai e Paraguai
também exigem o compro-
vante. No Chile, só pode-
rão entrar turistas brasileiros
com certificado de vacinação
validado no Chile, além de
cinco dias de isolamento. A
imunização é considerada
completa somente 14 dias
depois da segunda dose ou
da dose única da Janssen.
América do Norte

Nos Estados Unidos, a
exigência de comprovação
de imunização completa pas-
sou a valer desde 8 de no-
vembro para todos os visi-
tantes estrangeiros. Desde
segunda-feira, 6, o país exige
também teste de covid-19 ne-
gativo na véspera do voo.
O tema, no entanto, é polê-
mico, como explica o advo-
gado Mark Morais, do escri-
tório de direito imigratório que
leva seu nome em Miami, nos
EUA.

Combate
Países europeus adota-

ram novas restrições de en-
trada de estrangeiros para
conter a disseminação da 4ª
onda de covid-19.

Na Inglaterra, as regras
vão além da exigência de
comprovação da cobertura
vacinal. Antes de viajar,
os passageiros vacinados,
como os viajantes de qual-
quer nacionalidade que saí-
ram do Brasil, devem agendar
e pagar por um teste de PCR
a ser feito no segundo dia
após a chegada no país e,
ainda, preencher o formulário
de localização de passagei-
ros.

A pessoa só deverá dei-
xar a quarentena se o resul-

tado do teste for negativo. Se
houver atraso para receber o
teste de PCR, o viajante de-
verá ficar em quarentena até o
resultado do teste sair ou por
até 14 dias após a chegada, o
que acontecer primeiro.

Regra semelhante é ado-
tada na Dinamarca: O tu-
rista brasileiro deve realizar
um teste dentro de 24 horas
após a chegada ao país e
isolar-se por dez dias, mesmo
estando totalmente vacinado.

Desde 24 de agosto, pas-
sageiros totalmente vacina-
dos vindos do Brasil poderão
entrar na Espanha sem ne-
cessidade de realizar quaren-
tena. Por outro lado, todos
os passageiros devem passar
por um exame de saúde no
aeroporto de entrada que in-
cluirá, no mínimo, uma medi-
ção de temperatura, uma ve-
rificação documental e uma
verificação visual de seu es-
tado clínico. As autoridades
de saúde podem realizar um
teste de antígeno. Qualquer
pessoa pode ter sua entrada
negada por motivos de saúde
pública.

Portugal é uma exceção,
considerando turistas brasi-
leiros. No caso específico
de brasileiros ou pessoas vin-
das do Brasil, só é necessá-

ria a testagem negativa no ae-
roporto de entrada, estejam
eles totalmente vacinados ou
não.

O comprovante de vacina
passou a ser mais que um
documento útil para as via-
gens, mas também um salvo-
conduto para a vida cotidiana.
Na maioria dos países, mos-
trar o comprovante dá acesso
a bares, hotéis, restaurantes.
É o que acontece na França,
por exemplo, que exige uma
validação do comprovante.

Desde 3 de novembro,
turistas que não foram va-
cinados na União Europeia
precisam validar seu certi-
ficado de imunização (im-
presso) numa farmácia cre-
denciada pelo governo fran-
cês. Com isso, eles recebem
um pass sanitaire digital que
permite acesso a estabeleci-
mentos comerciais. O novo
documento, que não precisa
ser apresentado na chegada
ao país, custa � 36 (R$ 227).

Embora alguns brasileiros
que visitaram a França recen-
temente relatem que o certi-
ficado em inglês do Conecte
SUS tem sido aceito, a exi-
gência deve se tornar mais
comumdiante do aumento de
casos na Europa.
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Pfizer afirma que três doses de vacina
são eficazes contra a variante ômicron.

Agência Brasil

Pessoas com duas doses podem ser infectadas mas estariam prote-
gidas contra formas graves da covid.

A s farmacêuticas Pfizer e
BioNTech anunciaram

nesta quarta-feira (8) que
duas doses da vacina podem
não ser suficientes para
proteger contra a infecção
com a variante ômicron, mas
que três doses são capazes
de neutralizar a nova cepa.

“As empresas acreditam
que os indivíduos vacinados
ainda podem estar protegi-
dos contra formas graves da
doença e estão monitorando
de perto a eficácia do mundo
real contra Ômicron, global-
mente”, afirma nota conjunta
após estudos realizados em
laboratório.

As empresas afirmaram
que seguem com o desen-
volvimento de uma vacina
específica contra a ômicron e
esperam tê-la disponível até
março “caso uma adaptação
seja necessária para aumen-
tar ainda mais o nível e a du-
ração da proteção”.

De acordo com os dados
preliminares das empresas,
uma terceira dose fornece
um nível semelhante de anti-
corpos neutralizantes para a
ômicron ao observado após
duas doses contra a cepa ori-
ginal ou as variantes anterio-
res.

“Embora duas doses da
vacina ainda possam ofere-
cer proteção contra doenças
graves causadas pela cepa
ômicron, é claro a partir des-
ses dados preliminares que
a proteção é melhorada com
uma terceira dose de nossa
vacina”, disse Albert Bourla,
presidente e CEO da Pfizer.

“Garantir que o maior nú-
mero possível de pessoas
esteja totalmente vacinado
com as duas primeiras doses
e um reforço continua a ser o
melhor caminho para preve-
nir a disseminação da covid-
19”, acrescentou.

O geneticista Salmo Ras-
kin, diretor do Laboratório
Genetika, de Curitiba, conta
que o primeiro estudo feito
sobre a eficácia da vacina da
Pfizer contra Ômicron com-

provou que o título de anti-
corpos neutralizantes contra
o vírus cai bastante, em torno
de 40%.

”Mas não cai totalmente
e lembro que nossa defesa
imunológica não é composta
só por anticorpos, mas tam-
bém por células (T e B), e
estas não devem ser impac-
tadas pela ômicron.”

Outras vacinas
A AstraZeneca/Oxford e a

Sinovac, laboratório da Co-
ronavac, também estão reali-
zando estudos de laboratório
para avaliar a efetividade das
suas vacinas contra a nova
variante.

De acordo com a vice-
presidente da Sinovac, Ya-
ling Hu, a instituição fará uma
série de análises dedicadas
a compreender a eficácia da
vacina contra a cepa. A pre-
paração e testagem da ver-
são atualizada da vacina de-
vem ser concluídas em três
meses.

”Estamos num desenvol-
vimento específico para a
cepa ômicron. Na primeira
avaliação queremos isolar o
vírus e fazer testes de anticor-
pos neutralizantes, incluindo
diferentes cronogramas de
vacinação e diferentes faixas
etárias, e o intervalo ideal
para o reforço”, afirmou a es-
pecialista.

A farmacêutica está apta
a fabricar entre 1 e 1,5 bilhão
de doses de vacina adaptada
por ano, diz Yaling Hu. Além
disso, testes mais rápidos
dedicados a compreender a
viabilidade da Coronavac ori-
ginal frente à nova variante
têm previsão de apresenta-
rem resultados em duas se-
manas.

Com esse anúncio, a Si-
novac se junta a outras de-
senvolvedoras, a exemplo da
Moderna e Pfizer, que decla-
raram o interesse em prepa-
rar vacinas adaptadas contra
a nova mutação.

A AstraZeneca informou,
em nota, que está exami-
nando a variante para com-

preender o impacto da va-
cina.

”A AstraZeneca desenvol-
veu, em estreita colabora-
ção com a Universidade de
Oxford, uma plataforma de
vacina que permite respon-
der rapidamente a novas va-
riantes que possam surgir.
A AstraZeneca também já
iniciou pesquisas em locais
onde a variante foi identifi-
cada, no Botswana e Eswa-
tini, que nos permitirá reco-
lher dados do mundo real da
vacina contra esta nova vari-
ante do vírus.”

Já a farmacêutica britâ-
nica GSK informou que seu
medicamento de anticorpos
monoclonais, para casos de
infecções leves ou modera-
das, é eficaz contra a ômi-
cron, segundo dados preli-
minares de umestudo emes-
tágio inicial.

O remédio sotrovimabe,
desenvolvido em parceria
com a norte-americana Vir
Biotechnology, é eficaz con-
tra todas as 37 mutações
identificadas até o momento
na proteína spike.

”Esses dados pré-clínicos
demonstram o potencial de
nossos anticorpos monoclo-
nais serem eficazes contra a
variante mais recente, ômi-
cron, além de todas as ou-
tras variantes preocupantes
definidas até o momento
pela OrganizaçãoMundial da

Saúde”, disse o chefe cientí-
fico da GSK, Hal Barron.

Nova variante
A ômicron, detectada

pela primeira vez no sul
da África no mês passado,
disparou alarmes em todo
o mundo para outro surto
de infecções, com mais de
duas dezenas de países, do
Japão aos Estados Unidos,
relatando casos.

A Organização Mundial
da Saúde (OMS), em 26
de novembro, classificou-a
como uma ”variante de pre-
ocupação”, mas disse que
não havia nenhuma evidên-
cia para apoiar a necessi-
dade de novas vacinas espe-
cificamente projetadas para
combater a variante ômicron
e suas muitas mutações. De
acordo com a organização,
há mais de 400 casos confir-
mados para a nova cepa em
pelo menos 21 países.

A variante tem se mos-
trado mais transmissível e
com maior possibilidade de
reinfecção (pode afetar pes-
soas que já foram diagnos-
ticadas com covid-19 anteri-
ormente). No entanto, ainda
não há relatos de mortes ou
doença grave. Os sintomas
são leves, marcados princi-
palmente por cansaço, do-
res no corpo e garganta ar-
ranhando.
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Saiba quais são os sintomas da
variante ômicron e se as vacinas

já existentes funcionam.
EBC

O primeiro país a notificar a ômicron foi a África do Sul, que emitiu um
alerta à OMS no dia 24 de novembro.

P ouco mais de uma
semana após cientistas

em Botsuana e na África do
Sul alertarem sobre nova
variante do SARS-CoV-2
em circulação, ainda temos
mais perguntas do que
respostas sobre ela. No
dia seguinte ao alerta, a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) classificou a
B.1.1.529 como uma vari-
ante de preocupação, que
passou a ser denominada
ômicron.

Quais os sintomas?
Como ela é diagnosticada?
As vacinas atuais são efica-
zes contra ela? Pesquisa-
dores do mundo todo estão
correndo para detalhar as
respostas sobre essas e
tantas outras questões e,
assim, esclarecer a real
ameaça que a Ômicron
representa. Alguns escla-
recimentos ainda levarão
alguns dias ou semanas
para virem à tona.

1) Onde foi detectada a
nova variante?

O primeiro país a notifi-
car a ômicron foi a África
do Sul, que emitiu um alerta
à OMS no dia 24 de no-
vembro. Segundo a enti-
dade, as análises encontra-
ram a variante pela primeira
vez na amostra de um teste
coletado em 9 de novem-
bro. Com o anúncio da
nova cepa, outros países
passaram a sequenciar os
genomas dos vírus encon-
trados em pessoas que tes-
taram positivo para a covid-
19.

Na Holanda, por exem-
plo, um viajante testado em
19 de novembro já apresen-
tava a ômicron, o que mos-
tra que a nova variante já
estava circulando pela Eu-

ropa antes de a África do
Sul investigar o aumento de
casos repentinos e desco-
brir a nova cepa.

2) Quais são os sinto-
mas?

O primeiro sinal de que
as novas infecções por
covid-19 estavam diferen-
tes foi observado pela mé-
dica sul-africana Angelique
Coetzee ao atender pacien-
tes com sintomas diferen-
tes dos apresentados por
aqueles que eram acome-
tidos pela delta. Os novos
pacientes queixavam-se de
cansaço, dores muscula-
res, coceira na garganta ou
garganta arranhando. Em
poucos casos, apresenta-
vam também febre baixa e
tosse seca.

Entre os sintomas mais
comuns da delta estão pul-
sação elevada, baixos ní-
veis de oxigênio e perda de
olfato e de paladar.

Os sintomas da ômicron
são mais parecidos com a
da beta, que também foi
identificada pela primeira
vez na África do Sul.

3) A ômicron é mais
transmissível que as outras
cepas?

De acordo com a OMS,
tudo indica que a ômicron
seja mais transmissível do
que as outras variantes, in-
cluindo a delta, mas isso
ainda não está definido. A
África do Sul relatou um
aumento de testes positi-
vos para covid-19 em áreas
onde a variante está cir-
culando. Estudos epide-
miológicos estão em anda-
mento para entender se o
aumento de casos foi pro-
vocado pela nova cepa ou
por outros fatores.

Evidências preliminares

sugerem que pode haver
um risco aumentado de
reinfecção com a ômicron
(ou seja, pessoas que já
tiveram covid-19 podem
ser reinfectadas mais facil-
mente com a nova cepa),
em comparação com ou-
tras variantes preocupan-
tes. Porém, por enquanto,
as informações são limita-
das. Mais dados sobre isso
estarão disponíveis nos
próximos dias e semanas,
afirma a OMS.

4) As atuais vacinas fun-
cionam contra a ômicron?

A grande dúvida a ser
respondida é exatamente
essa. Ainda não se sabe se
as vacinas sãomenos efica-
zes contra a ômicron, mas
existe esse risco devido às
mutações encontradas na
variante. A maioria delas,
está na proteína spike, que
é o principal alvo das vaci-
nas disponíveis atualmente.

Além disso, a nova cepa
possui a mutação E484K,
também encontrada na
Beta. Essa mutação com-
provadamente escapa aos
anticorpos monoclonais
e tinha a capacidade de

escapar das atuais vacinas.
As principais desen-

volvedoras dos imuni-
zantes disponíveis —
Pfizer/BioNTech, Ox-
ford/AstraZeneca, Moderna
e Johnson & Johnson — já
iniciaram testes para avaliar
a eficácia de seus imunizan-
tes contra a variante.

A Pfizer/BioNTech anun-
ciou nesta quarta-feira (8),
que duas doses da vacina
podem não ser suficientes
para proteger contra a in-
fecção com a variante ômi-
cron, mas que três doses
são capazes de neutralizar
a nova cepa.

Elas também já se adi-
antaram e começaram a
desenvolver novas versões,
destinadas à nova cepa. A
Jonhson & Johnson afir-
mou que irá desenvolver
uma vacina contra a vari-
ante se for necessário e a
Moderna pode levar uma
versão atualizada de seu
imunizante aos testes clíni-
cos em humanos em até 90
dias.
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Especialistas dizem que nova cepa
do coronavírus é otimizada para

infectar pessoas, em vez de matar.
Getty Images

Esse fato poderia acelerar o fim da pandemia.

A falta de indícios
de casos graves

de covid-19 e mortes
associadas à vari-
ante ômicron podem
torná-la um “pre-
sente de Natal an-
tecipado”, afirmou o
epidemiologista Karl
Lauterbach, futuro
ministro da Saúde da
Alemanha.
O especialista ale-

mão acredita que as
32 mutações identi-
ficadas na proteína
spike — usada pelo
vírus para entrar nas
células humanas e
base para o desen-
volvimento de vaci-
nas — podem signi-
ficar que a nova cepa
é otimizada para in-
fectar pessoas, em
vez de matar. Isso
poderia acelerar o
fim da pandemia.
Ele acrescentou

que esse movimento
está de acordo com
a evolução da maio-
ria dos vírus respira-
tórios e que é posi-
tivo que o coronaví-
rus tenha chegado a
esse ponto. Desde
que foi identificada
pela primeira vez na
África do Sul, em
novembro deste ano,
não há relatos de

que a ômicron tenha
provocado a forma
grave da covid-19
nem morte nos pa-
cientes que foram
diagnosticados com
ela.
Quem foi infec-

tado pela nova vari-
ante, até o momento,
apresentou sintomas
leves, sem necessi-
dade de internação
hospitalar. Anthony
Fauci, principal con-
selheiro do presi-
dente dos Estados
Unidos, Joe Biden,
classificou os primei-
ros sinais de que
a variante não tem
apresentado agrava-
mento de quadros
como “um tanto en-
corajadores”.
As 50 mutações

encontradas na ômi-
cron, das quais a

maioria é na pro-
teína spike, assusta-
ram a Organização
Mundial da Saúde
(OMS), que a clas-
sificou como uma
variante de preocu-
pação, o nível mais
alto de alerta. Diver-
sos países mundo
afora restringiram
voos vindos do sul
do continente afri-
cano.
Ainda não há estu-

dos suficientes que
comprovem se a
ômicron é capaz ou
não de resistir aos
anticorpos produzi-
dos pelas vacinas.
No entanto, há rela-
tos de pacientes va-
cinados que tenham
contraído a covid-19
causada pela nova
variante, o que indica
um escape imunoló-

gico.
De acordo com

a OMS, tudo indica
que a ômicron seja
mais transmissível
do que as outras
variantes, incluindo
a delta, mas isso
ainda não está com-
provado. Evidências
preliminares suge-
rem que pode haver
um risco aumentado
de reinfecção com
a ômicron (ou seja,
pessoas que já tive-
ram covid-19 podem
ser reinfectadasmais
facilmente com a
nova cepa), em com-
paração com outras
variantes preocu-
pantes. Porém, as
informações ainda
são limitadas.
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Cientistas descobrem uma versão da
variante ômicron mais difícil de detectar.

Reprodução

Austrália encontrou uma nova linhagem da ômicron em um viajante que chegou da África do Sul.

A Austrália encon-
trou uma nova

linhagem da variante
ômicron em um via-
jante que chegou da
África do Sul nesta
quarta-feira (8). Essa
nova linhagem tem
cerca de metade das
variações genéticas
da ômicron original
e não pode ser de-
tectada com exames
típicos, informou o de-
partamento de saúde
australiano.

A nova linhagem
tem dados suficientes
”para poder classificá-
la como ômicron, mas
não sabemos o sufici-
ente sobre o que isso
significa no que diz
respeito à gravidade
clínica e à eficácia
da vacina”, afirmou
Peter Aitken, chefe
de saúde interino.
”Agora temos a vari-
ante ômicron e uma
cepa semelhante à

ômicron”, completou.
A nova linhagem

tem cerca de me-
tade das mutações
do genoma da vari-
ante ômicron original
e não tem um recurso
no gene S que torna
mais difícil rastrear
por meio de testes
PCR. A descoberta
”vai levar a progres-
sos nas pessoas reco-
nhecendo o potencial
de espalhamento da
ômicron em todas as
comunidades”, acres-
centou Aitken.

A descoberta pode
significar um revés
para os cientistas que
correm para entender
o impacto da variante
ômicron, incluindo o
fato dela ser ou não
mais contagiosa e
como ela se com-
porta com as vaci-
nas já disponíveis.

Três doses

BioNTech e Pfi-

zer informaram nesta
quarta que estudos
preliminares demons-
tram que três doses
de sua vacina contra a
covid-19 neutralizam
a variante ômicron.
Segundo as empre-
sas, o resultado ob-
tido um mês após a
terceira dose é com-
parável ao observado
após duas doses con-
tra a cepa original.

No comunicado, os
fabricantes explica-
ram que duas doses
da vacina resultaram
em anticorpos neu-
tralizantes significati-
vamente mais baixos,
mas que uma terceira
dose aumenta os an-
ticorpos em 25 vezes.

Pfizer e BioNTech
alertam que, mesmo
com a queda dos anti-
corpos neutralizantes
após duas doses, a
vacina segue prote-
gendo contra as for-

mas graves da do-
ença. Elas também
informam que estão
monitorando de perto
a efetividade da va-
cina no mundo real
contra a nova vari-
ante.

“Embora duas do-
ses da vacina ainda
possam oferecer pro-
teção contra forma
grave causada pela
cepa ômicron, a partir
desses dados prelimi-
nares está claro que a
proteção é melhorada
com uma terceira
dose”, disse Albert
Bourla, presidente e
CEO da Pfizer.

As empresas conti-
nuarão a coletar mais
dados de laboratório.
Eles acrescentaram
que, se necessário,
podem entregar uma
vacina adaptada para
a nova variante em
março de 2022.
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Espanha aprova e Portugal recomenda
vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Anselmo Cunha/PMPA

A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, com uma versão reduzida da vacina da Pfizer, é possível na
União Europeia.

O governo espa-
nhol autorizou na

última terça-feira (7)
a vacinação contra a
covid-19 para crian-
ças de 5 a 11 anos,
enquanto as autori-
dades de saúde por-
tuguesas recomen-
davam a adoção da
mesma medida no
país. Ambos os paí-
ses enfrentam um au-
mento no número de
casos de coronavírus
nas últimas semanas,
embora suas taxas
de vacinação estejam
entre as melhores do
mundo.

A Comissão de
Saúde Pública espa-
nhola aprovou a va-
cinação das crianças
desta faixa etária para
reduzir a carga da do-
ença neste grupo, as-
sim como a transmis-
são da doença para
seu entorno familiar,
informou o Ministério
da Saúde em um co-
municado.

O primeiro lote de
vacinas pediátricas
chegará à Espanha
em 13 de dezembro,
segundo o ministério,
e será distribuído en-
tão entre as regiões,
que são as encarrega-
das de sua adminis-
tração. A vacinação
começará a partir de

15 de dezembro, diz a
nota.

Segundo as auto-
ridades, na Espanha
há 3,3 milhões de cri-
anças dessas idades
que poderão receber
essas vacinas agora.
”Neste momento, os
menores de 12 anos
representam a faixa
etária com maior inci-
dência acumulada de
casos de covid-19”,
destaca o ministério.

A vacinação de cri-
anças entre 5 e 11
anos, com uma ver-
são reduzida da va-
cina da Pfizer, é possí-
vel na União Europeia
desde que a Agência
Europeia de Medica-
mentos (EMA) autori-
zou seu uso em 25 de
novembro.

Desde então, vá-
rios países também
a incorporaram, como
Itália e Grécia.

A Espanha é um
dos países do mundo
com a maior taxa de
vacinação: segundo
as autoridades, 89,4%
da população alvo
tem o esquema com-
pleto. Essa porcenta-
gem alta não evitou,
porém, um surto de
casos nas últimas se-
manas, alinhado com
outros países euro-
peus.

Em Portugal, a
Direção-Geral de
Saúde (DGS) reco-
mendou a vacinação
de crianças de 5 a 11
anos após uma co-
missão técnica avaliar
riscos e benefícios da
imunização em cerca
de 640 mil menores
potencialmente ex-
postos à doença e
emitir opinião favorá-
vel sobre a medida.

Embora os sinto-
mas nos menores de

11 anos ”sejam ge-
ralmente leves”, al-
guns podem desen-
volver ”formas graves
de covid-19” mesmo
que não tenham co-
morbidades, explicou
a DGS em comuni-
cado.

Portugal dará priori-
dade às crianças com
doenças de risco, se-
gundo as autoridades
sanitárias, que anun-
ciarão nesta sexta-
feira (10) o calendário
desta campanha de
vacinação. O país já
imunizou 88,5% de
sua população.

Embora tenha re-
gistrado um aumento
de casos menos
acentuado do que ou-
tros países europeus,
Portugal quis reforçar
as medidas sanitárias,
ampliando o uso de
máscaras e do passa-
porte de covid-19.
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Nubank define preço de 9 dólares para
ação em abertura de capital e se torna

o maior banco da América Latina.
Reprodução

Em moeda local, o banco digital é avaliado em R$ 233 bilhões, à frente do Itaú.

O Nubank fincou
a bandeira na

Bolsa e virou a insti-
tuição financeira mais
valiosa na América La-
tina. A fintech definiu
nesta quarta-feira (8),
o preço de sua ação
na oferta inicial de
ações (IPO, na sigla
em inglês) em US$ 9.
A esse valor, o banco
estreará amanhã na
Bolsa de Nova York
(Nyse) e na brasi-
leira, a B3, valendo
US$ 41,7 bilhões logo
partida - ou R$ 233
bilhões, considerada
a taxa de câmbio a R$
5,60.

Com essa avali-
ação, a fintech ul-
trapassa o valor de
mercado do Itaú Uni-
banco, de R$ 213
bilhões na B3. Ainda
no mercado local,
o Bradesco tem um
valor de mercado de
R$ 188 bilhões. A
seguir vêm Santan-
der (R$ 125 bilhões)
e o Banco do Brasil
(R$ 93 bilhões). O
também banco digital
Inter, por sua vez,
vale atualmente R$ 32
bilhões.

Na oferta, o banco
do cartão roxo arreca-
dou US$ 2,6 bilhões,
considerado apenas

o lote principal de
papéis. O dinheiro
que será utilizado,
por exemplo, para
gastos com capital de
giro e despesas ope-
racionais, segundo
aponta a instituição
no prospecto da ope-
ração. Fora isso, os
recursos levantados
poderão ser utilizados
em investimentos e
aquisições.

A estreia da insti-
tuição financeira, na
Nyse e B3, ocorrerá
nesta quinta-feira, 9.
O código de nego-
ciação escolhido foi
”NU”. Por aqui, o
papel que será nego-
ciado será uma BDR,
que é um certificado
de uma ação listada
fora. Isso ocorrerá
porque a bolsa dos
Estados Unidos será
o mercado primário

da fintech. No Bra-
sil, o código será
”NUBR33”.

Apesar de ser uma
das ofertas de 2021
mais aguardadas em
todo o mundo, o Nu-
bank não atravessou
ileso à maior volatili-
dade do mercado, si-
tuação piorada com a
variante Ômicron pro-
vocando ainda mais
dúvidas sobre o cres-
cimento da economia
global em 2022.
Passando pela
tempestade

Além de ter cor-
tado suas ambições
de preço (que inici-
almente iam até US$
11), o Nubank costu-
rou com um grupo de
fundos globais uma
intenção de investi-
mento no IPO, que so-
mou US$ 1,3 bilhão,

o que ajudou para
que a instituição finan-
ceira conseguisse dri-
blar a alta volatilidade
do mercado nas últi-
mas semanas.

Além da oferta ter
sido acompanhada
de perto pelos gran-
des bancos brasilei-
ros, os digitais glo-
bais também olharam
todo o processo com
uma lupa, já que a
leitura é de que essa
oferta servirá como
base para outros IPOs
do setor que já es-
tão na fila para vir a
mercado, entre elas
Ebanx e Hotmart.

Foram coordena-
dores da oferta os gi-
gantes Morgan Stan-
ley, Goldman Sachs e
Citi, além do próprio
Nubank, por meio de
seu braço de investi-
mentos, o Nu Invest.
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Senado aprova projeto que autoriza
abertura de contas em moeda estrangeira.

EBC

Projeto vai à sanção, e caberá ao BC regulamentar contas.

O Senado aprovou
nesta quarta-feira

(8) um projeto que
cria novas regras para
o mercado de câmbio
e para a circulação de
capital estrangeiro no
País. O texto segue
para a sanção presi-
dencial.

O texto possibilita
a abertura, por pes-
soas físicas e empre-
sas, de contas em
moeda estrangeira no
Brasil – algo que hoje
é autorizado somente
a determinadas em-
presas, como casas
de câmbio e emis-
sores de cartões de
crédito. Caberá ao
Banco Central regula-
mentar as contas em
moeda estrangeira no
Brasil.

O relator do texto
no Senado, Carlos Vi-
ana (PSD-MG), expli-
cou que a proposta
vai tornar mais com-
petitivas as compa-
nhias brasileiras que
negociam com outros
países.

”Isso reduz custos
para as empresas
no mercado brasi-
leiro que pertencem
à cadeia produtiva do
mercado exportador
ou importador, au-
mentando a eficiência
cambial e, em última
instância, benefici-

ando o consumidor”,
afirmou Viana em seu
parecer.

Pelo texto, as ope-
rações no mercado
de câmbio podem ser
realizadas livremente,
sem limitação de va-
lor. O projeto tam-
bém prevê uma regu-
lamentação a ser edi-
tada pelo Banco Cen-
tral.

A proposta diz tam-
bém que a taxa de
câmbio é ”livremente
pactuada” entre as
instituições autoriza-
das a operar no mer-
cado de câmbio e
entre as instituições
e os seus clientes.

Ainda segundo a
proposta, o ingresso e
a saída do país demo-
eda nacional e estran-
geira devem ser reali-
zados exclusivamente
por meio de institui-
ção autorizada a ope-
rar no mercado, a

quem cabe identificar
o cliente e do destina-
tário ou remetente.

Essa regra, con-
tudo, não se aplica ao
porte, em espécie, de
valores até US$ 10 mil
ou o equivalente em
outras moedas.
Oposição critica

medida
O líder da minoria,

Jean Paul Prates (PT-
RN), criticou o projeto.
Disse que os ricos se-
rão blindados das va-
riações do real.

”Eu queria concre-
tamente um exemplo
específico. Para um
exportador, mesmo
que seja de boa-fé,
que exporte proteína,
soja o que for, qual
o interesse? ’Ah, ele
quer..’ – claro que
a resposta é muito
simples – ’se blindar
das maluquices da
economia brasileira’.
Ora, então, a gente

está passando um
recibo de que a gente
faz experiências com
os brasileiros todos
e vamos elevar uma
camada de ricos à
blindagem em dólar,
admitir que ela possa
fazer isso e o resto
do povo que se lixe”,
afirmou.

Também para o se-
nador Oriovisto Gui-
marães (Pode-PR), a
proposta só vai bene-
ficiar cidadãos que te-
nham renda alta.

”Não é para qual-
quer cidadão essa
abertura. O projeto
não dá. O Banco
Central regulamenta
muito essa questão
de abrir. Vá qualquer
um tentar abrir uma
conta em dólar, e
não consegue. Pode
aprovar o projeto que
não vai conseguir do
mesmo jeito”, avaliou.
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Atividades informais ilegais movimentam
mais de 1 trilhão de reais no Brasil, valor

equivalente ao PIB da Suíça.
Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

Levantamento reúne desde trabalho como ambulantes e autônomos,
até mecanismos como sonegação, pirataria e contrabando.

A economia informal já
movimentou R$ 1,3 tri-

lhão este ano, o equivalente
a 16,8% do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro. O
valor é também semelhante
ao PIB de países como
Suécia e Suíça. É o que
aponta o Índice de Economia
Subterrânea (IES), feito pelo
Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencial (ETCO) e pelo
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV).

O levantamento mostra
que a economia subterrâ-
nea — que concentra desde
as atividades legais não re-
gistradas realizadas por am-
bulantes e autônomos até
os mecanismos ilegais como
sonegação, pirataria e con-
trabando — já mostra ten-
dência de alta. O índice vol-
tou ao patamar de 2017.

Na passagem de 2019
para 2020, o indicador caiu
de 17,3% para 16,7% em ra-
zão dos impactos da crise
sanitária nos trabalhadores e
serviços informais. Agora,
o lento início da normaliza-
ção da atividade econômica
acaba por estimular o avanço
da informalidade.

Mercado
fragilizado

Segundo dados da Pnad
do IBGE referentes ao trimes-
tre encerrado em setembro,
o Brasil tem uma taxa de in-
formalidade de 40,6%.

”Estamos percebendo
que a atividade econômica
está voltando ao normal em
2021, mas a economia não
se recupera, com índices
apontando recessão técnica.
A informalidade voltou a
operar de forma mais rápida
que o mercado formal, e o
índice voltou a crescer”, diz
Edson Vismona, presidente
do ETCO.

O resultado desse movi-
mento é a volta a um padrão
de informalidade de 2017,
momento em que o indi-
cador começou a subir de
formamais intensa por causa
da crise econômica iniciada
em 2014. O mercado de
trabalho, que desde 2016
mantém a marca de dez mi-
lhões de desempregados, fi-
cou ainda mais fragilizado
com a pandemia.

Pouco depois do início da
pandemia, em maio do ano
passado, a empreendedora
Alana Villela, de 36 anos, op-
tou por deixar a agência de
marketing onde trabalhava
e hoje presta seus serviços
de produção para empresas
e influenciadores de forma
autônoma. Ela trabalha na
informalidade:

”A regularização acaba
fazendo com que você lucre
menos. Tudo tem uma bu-
rocracia. Por isso que mui-
tas vezes a gente faz tudo de
boca. Sejam R$ 50 ou R$
10, neste momento isso faz
falta”, conta.

Informalidade
em alta

Com a economia pati-
nando, a tendência é que
o percentual de informais
suba, mesmo com mecanis-
mos que ajudem a combater
a informalidade, como a faci-
lidade de registro de ativida-
des pelo Simples e a reforma
trabalhista, explica Vismona:

”Há condições de a gente
recuperar mercado para a
formalidade mas, com a
nossa economia em situação
difícil, a informalidade tende
a crescer. É como se fosse
uma gangorra. Quando a
economia vai bem, a infor-
malidade cai. Já quando
a economia entra em um
processo de recessão, a
informalidade sobe. É o

que vimos na nossa curva
histórica”, afirma.

Fernando de Holanda
Barbosa Filho, economista
do Ibre/FGV, avalia que o
Brasil tem uma taxa de eco-
nomia subterrânea interme-
diária.

É pior do que a de paí-
ses desenvolvidos, cujos ín-
dices estão em torno de 10%
— caso dos Estados Unidos,
com estimativa entre 11% e
12% em 2020, com base em
dados referentes a 2018 —,
masmelhor do que de países
que estão na faixa dos 30% a
40% — como a Turquia, cuja
taxa está em torno de 30%,
segundo dados do FMI de
2019.

Conjuntura ruim
Barbosa Filho lembra

que, não fosse a sobrepo-
sição de crises econômicas,
o país seguiria uma trajetória
de melhora gradual do indi-
cador, dado que a ampliação
da escolaridade média dos
brasileiros nos últimos anos
contribui para a formalização
do trabalhador.

Outros fatores importan-
tes são também a expan-
são do mercado de crédito,
que incentiva a formaliza-
ção das empresas, e a me-

lhora da eficiência arrecada-
tória por parte da Receita
Federal, com a implantação
das notas fiscais eletrônicas
(NFes), o Simples e o MEI:

”Apesar de os fatores
estruturais estarem indo em
uma direção correta, o fato
de vivermos uma situação
conjuntural ruim impede
que essa melhora ocorra no
nosso dia a dia. O efeito de
um baixo crescimento e as
constantes crises dificultam
o declínio da economia sub-
terrânea.”

O IES foi criado em 2003,
com o objetivo de mensurar
a produção e comercializa-
ção de bens e serviços, que
não é reportada oficialmente
ao governo.

A FGV utiliza um modelo
desenvolvido nos EUA, cha-
mado de “Underground Eco-
nomy”, calculado pela mé-
dia de dois fatores: o indi-
cador monetário, que men-
sura equação de demanda
por moeda; e o indicador
do mercado de trabalho in-
formal, que inclui percentual
de trabalhadores sem car-
teira assinada e da renda do
trabalho informal.
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Brasil deve ter safra recorde em 2022,
mas custos serão os maiores da história.

Banco de Dados/O Sul

A expectativa da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) é de uma produção de 289
milhões de toneladas, 14% a mais que a safra 2021/22.

O Brasil deve ter
uma safra re-

corde de grãos em
2022. A expectativa
da Confederação Na-
cional da Agricultura
e Pecuária (CNA) é de
uma produção de 289
milhões de toneladas,
14% a mais que a
safra 2021/22.

Mas, para aumen-
tar a produtividade, os
agricultores terão um
dos custos mais altos
da história. A con-
sequência? Os gas-
tos com produção de-
vem achatar o lucro
de maneira geral.

Em 2021, o pro-
dutor rural já convi-
veu com um aumento
de mais de 100% nos
custos com fertilizan-
tes e defensivos para
culturas como soja e
milho, e a tendência é
de que este quadro se
mantenha em 2022.

Para a CNA, ou-
tro fator que merece
atenção é o desem-
penho da economia
brasileira. Incertezas
no mundo econômico
devem influenciar o
agronegócio no ano
que vem.

Por conta disso,
a expectativa é de
que o Produto In-
terno Bruto (PIB) do
agronegócio cresça
em ritmo mais lento,
ficando entre 3% e

5% abaixo do que foi
registrado neste ano.
Em comparação com
o ano de 2020, o PIB
do agronegócio deve
fechar com expansão
de 9,37%.

Para o Valor Bruto
da Produção (VBP),
que mede o fatura-
mento “da porteira
para dentro” na agri-
cultura e na pecuária,
a expectativa da CNA
é que a elevação de
receita ocorra em me-
nor ritmo frente a anos
anteriores.

O VBP deve ser
de R$ 1,25 trilhão em
2022, crescimento de
4,2% em relação a
2021. Culturas como
café, milho e trigo
devem ter produções
maiores e cana-de-
açúcar, café e algo-
dão deve ter elevação
nos preços. Por outro
lado, soja, carne bo-
vina e arroz devem so-

frer quedas no Valor
Bruto da Produção.

Recorde de
Exportações

De janeiro a no-
vembro de 2021, o
Brasil movimentou
U$$ 110,7 bilhões
em exportações, su-
perando o recorde
anterior registrado
em todo o ano de
2018, quando os va-
lores chegaram a
U$$ 101,2 bilhões.
Na comparação com
2020, o crescimento
foi de 18,4%.

Os principais pro-
dutos exportados fo-
ram soja em grãos,
carne bovina in na-
tura, açúcar de cana
em bruto, farelo de
soja e carne de frango
in natura. Os prin-
cipais destinos foram
China, União Euro-
peia, Estados Unidos,
Tailândia e Japão.

Juntos, esses cinco

mercados responde-
ram por 62% dos con-
sumidores que adqui-
riram os itens brasi-
leiros. O país onde
foi registrada a maior
expansão das vendas
externas em 2021 foi
o Irã (71,3%), com re-
ceita de US$ 734 mi-
lhões.

Para 2022, a CNA
indica alguns fato-
res que precisam ser
monitorados, como
o comportamento da
Covid-19 e o surgi-
mento de novas vari-
antes, os gargalos do
transporte marítimo,
a oferta global de in-
sumos, a pauta am-
biental e o comércio
internacional.

Nas estimativas
da confederação, a
China deve se man-
ter como o principal
parceiro comercial do
agronegócio brasi-
leiro.
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Senado aprova projeto que amplia
limite para viagem internacional de
10 mil reais para 10 mil dólares.

Waldemir Barreto/Agência Senado

O projeto estava parado no Senado desde o início do ano.

O Senado aprovou nesta
quarta-feira (8), um

novo marco cambial do
País, que permite, entre
outros pontos, aos brasi-
leiros saírem para viagens
internacionais com um limite
de até US$ 10 mil ou o
equivalente. Hoje, o limite
é de R$ 10 mil.

Além disso, o texto libera
troca de até US$ 500 en-
tre pessoas físicas ou pes-
soa jurídica, permitindo que
a compra e venda demoeda
estrangeira possa ser feita
com outros agentes, e não
apenas bancos e corretoras;
e que bancos e instituições
financeiras possam investir
no exterior.

Para o Banco Central
(BC), a proposta trata de
uma ”revolução” no mer-
cado de câmbio, que ainda
é regido por uma lei de
1935. No Senado, o texto
teve a relatoria de Carlos
Viana (PSD-MG) e, como
já foi aprovado por deputa-
dos, segue agora para san-
ção presidencial. Votaram
contra o projeto a bancada
do PT (formada por seis
parlamentares) e os sena-
dores Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) e Jorge Kajuru
(Podemos-GO).

O projeto também per-
mite a abertura de conta em
dólar no Brasil por um inves-
tidor estrangeiro ou em ca-
sos específicos que devem
ser justificados ao Banco
Central e facilita a remessa
do exterior para uma insti-
tuição brasileira que tenha
um correspondente bancá-
rio fora do País.

O projeto era para ser vo-
tado no último dia 23, mas
foi adiado a pedido de sena-
dores que quiseram ter mais
tempo para se aprofundar
sobre o conteúdo do texto.

O relator enfatizou que entre
as consequências do novo
marco regulatório estão a di-
minuição da burocracia e a
redução dos custos, com a
perspectiva de entrada de
novos players nesse mer-
cado.

Ele também destacou
que amudança é um “passo
importante” da conversibi-
lidade do real, ainda que
isso não ocorra de forma
imediata ou automática,
dependendo de outras nor-
mas. O senador enfati-
zou que as medidas vão
beneficiar, principalmente,
exportadores, importadores
e consumidores. “Estamos
dando maturidade à econo-
mia brasileira”, afirmou.

Viana optou por não fa-
zer alterações no texto origi-
nal que já havia sido apro-
vado pela Câmara. O go-
verno tinha pressa em apro-
var omarco cambial para es-
timular a economia, de olho
na eleição de 2022.

O projeto estava parado
no Senado desde o início do
ano, quando muitos proje-
tos também ficaram parali-
sados por conta da pande-
mia de coronavírus. Em ju-
nho, houve a escolha do re-
lator e, depois disso, um im-
bróglio envolvendo municí-
pios mineiros com a Sudene
fez a bancada do Estado ar-
ticular para que não hou-
vesse avanço até que uma
solução para a inclusão des-
sas cidades fosse definida
pela equipe econômica.

De acordo com Viana,
o novo marco regulatório
do câmbio alinha o Brasil
a práticas internacionais
nesse setor. Mais especi-
ficamente, em relação aos
padrões da Organização
para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico

(OCDE), instituição que tem
sede em Paris e que a
adesão do Brasil é um dos
principais focos do governo
na área internacional - o
Brasil pleiteia uma vaga
desde a administração de
Michel Temer.

O texto foi enviado ao
Congresso via Presidência
pelo BC, que, segundo o re-
lator, continuará a ter a mão
forte sobre o setor. A au-
toridade monetária, que ob-
teve autonomia este ano, é a
responsável pela regulação
e supervisão do mercado de
câmbio, podendo intervir di-
retamente quando julgar ne-
cessário.

Uma das principais críti-
cas da oposição sobre essa
modernização diz respeito
ao temor de que a econo-
mia doméstica pudesse ser
dolarizada, com a facilitação
de abertura de contas em
dólares no País, por exem-
plo. Mas, segundo o texto
aprovado, isso só será pos-
sível no caso de investidores
estrangeiros que se registra-
rem como tal no Banco Cen-
tral ou em outras ocasiões
que sejam permitidas pela
autarquia.

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RJ) votou contra o
projeto. “Qual a urgência
disso? Há diferença entre
carregar 10 mil reais para 10
mil dólares? Qual exemplo
de fato? De fato, estamos
de falando a um cambio de
5, 6 reais, de cinco ou seis
vezes mais dinheiro, porte
físico consigo, levando ou
trazendo”, argumentou.

Ele também disse que
apenas alguns brasileiros
serão beneficiados com a
nova lei em termos de pro-
teger seus recursos das va-
riações cambiais. ”Qual o
interesse disso? O mesmo
do ministro da Fazenda?”,
alfinetou, referindo-se aomi-
nistro da Economia, Paulo
Guedes, que conta com
aplicações no exterior.

“Ou é se blindar das ma-
luquices da economia bra-
sileira? Então a gente está
passando um recibo de que
fazemos experiência com os
brasileiros todos e vamos le-
var os ricos à blindagem em
dólar e o resto do povo que
se lixe.”
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Banco Central eleva a taxa básica
de juros para 9,25% ao ano; ciclo
de altas é o maior em 20 anos.

Reprodução

Juros maiores encarecem o crédito, freiam a economia e instituem de
volta antiga regra de remuneração da poupança.

O Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) do BancoCen-

tral elevou nesta quarta-feira (8)
a taxa Selic de 7,75% ao ano
para 9,25% ao ano – alta de 1,5
ponto percentual. A decisão foi
unânime.

Com o sétimo aumento con-
secutivo, a taxa Selic atinge o
maior patamar em pouco mais
de quatro anos – em julho de
2017, estava em 10,25% ao ano.

A previsão dos analistas do
mercado financeiro é que a taxa
continue subindo nos próximos
meses. De acordo com o relató-
rio “Focus”, pesquisa com mais
de 100 instituições financeiras
divulgada na segunda-feira (6)
pelo BC, a Selic deve chegar a
11,25% ao ano no fim de 2022.

Em nota à imprensa, o Co-
pom avaliou que a inflação ao
consumidor ”continua elevada”
e que a atividade econômica
brasileira tem ”evolução mo-
deradamente abaixo da espe-
rada”.

Para o comitê, há questio-
namentos em relação ao res-
peito às regras fiscais do País,
o que contribui para elevar a
inflação acima do projetado e
leva o Banco Central a respon-
der com aumento dos juros bá-
sicos da economia. ”É apro-
priado que o ciclo de aperto
monetário avance significativa-
mente em território contracio-
nista”, pondera o comitê em
nota.

Ainda, o Copom afirmou que
antevê outro reajuste de 1,5
ponto percentual na próxima
reunião, marcada para os dias
1º e 2 de fevereiro do ano que
vem.

”O comitê irá perseverar em
sua estratégia até que se con-
solide não apenas o processo
de desinflação como também a
ancoragemdas expectativas em
torno de suas metas”, afirma em
nota.

Por fim, o comitê avalia que
existe a ”possibilidade” de uma
nova onda da pandemia du-
rante o inverno no hemisfério
norte, e que o aparecimento da
variante ômicron ”adiciona in-
certeza” quanto à recuperação
das economias desenvolvidas.

A chegada da taxa Selic ao
patamar de 9,25% já era espe-
rada pelo mercado financeiro.
A tendência também havia sido
antecipada pelo diretor de Po-
lítica Monetária do BC, Bruno
Serra.

Como a taxa
Selic é definida
O principal instrumento do

Banco Central para conter o au-
mento de preços é a taxa básica
de juros, definida com base no
sistema de metas de inflação.

Quando a inflação está alta,
o BC eleva a Selic. Quando as
estimativas para a inflação estão
em linha com as metas, reduz a
Selic.

Para 2021, a meta central de
inflação é de 3,75%. Pelo sis-
tema vigente no País, será con-
siderada cumprida se ficar entre
2,25% e 5,25%.

Neste momento, o BC já
está olhando para a meta de in-
flação de 2022 para definir os
juros. No próximo ano, a meta
central de inflação é de 3,50% e
será oficialmente cumprida se o
índice oscilar de 2% a 5%.

Inflação
Na prévia de novembro, o

Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), con-
siderada a inflação oficial do
país, ficou em 1,17%. Esta foi a
maior taxa para o período desde
2002. Em 12 meses, a inflação
atingiu o patamar de dois dígi-
tos: 10,73%, a mais alta desde
fevereiro de 2016.

De acordo com levanta-
mento do Instituto Superior
de Administração e Economia
da Fundação Getúlio Vargas
(ISAE/FGV), mais da metade da
inflação, neste ano, é resultado
da disparada dos combustíveis,
energia e carne. Esses estão
entre os itens que mais têm
pesado no bolso do brasileiro
e na inflação.

Omercado financeiro estima
que a inflaçãomedida pelo IPCA
somará 10,18% neste ano, mais
do que o dobro da meta central
(7,5%) e acima do teto de 5,25%
do sistema de metas. Para
2022, a previsão de inflação do

mercado está em 5,02%, acima
do teto do sistema de metas
pelo segundo ano seguido.

Poupança
Como a taxa básica de juros

da economia subiu para 9,25%
ao ano, as aplicações em ca-
derneta de poupança passam a
ter omesmo rendimento da cha-
mada ”poupança velha”.

Desde 2012, a poupança
passou a ter dois tipos de re-
muneração. Quando a Selic
está em até 8,5% ao ano, o ren-
dimento é limitado a um per-
centual de 70% dos juros bási-
cos mais a Taxa Referencial (TR,
calculada pelo Banco Central e
que está em zero desde 2017).
Acima desse patamar, o rendi-
mento é de 0,50% ao mês, ou
6,17% ao ano.

Para os depósitos feitos até
abril de 2012, ou seja, na cha-
mada ”poupança velha”, os ren-
dimentos são sempre calcula-
dos da segunda forma – inde-
pendente da taxa de juros que
estiver em vigor.

Mesmo passando a render
mais a partir dezembro, a mo-
dalidade continuará perdendo
para a inflação e para outros in-
vestimentos de renda fixa. Ao
menos no curto prazo.
Consequências da alta

dos juros

De acordo com economis-
tas, o aumento do juro básico
da economia, tem vários refle-

xos na economia. Veja abaixo
os principais:

A elevação da taxa de ju-
ros, o aumento do juro básico
da economia, já está resultando
em taxas bancárias mais ele-
vadas e a tendência é de que
novos aumentos também sejam
repassados aos clientes. Em
outubro, a taxa média dos ban-
cos foi a maior desde março
de 2020. Além do juro bá-
sico, o aumento do IOF anun-
ciado pelo governo também im-
pacta o custo final dos emprés-
timos. O aumento da taxa de
juros também influencia negati-
vamente o consumo da popula-
ção e os investimentos produti-
vos, impactando, assim, o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), o em-
prego e a renda. Economis-
tas estão baixando há semanas
a previsão de crescimento da
atividade econômica em 2022,
que está em 0,51% de alta. O
aumento da taxa básica da eco-
nomia gera uma despesa adi-
cional com juros da dívida pú-
blica. Gabriel Leal de Barros,
da RPS Capital, calculou que o
ciclo de alta da Selic de 2% ao
ano, em março de 2021, para
9,25% ao ano gera uma des-
pesa adicional de quase de R$
240 bilhões com juros da dívida
(em 12 meses).
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Saiba o que é a taxa Selic e como este
índice afeta sua vida e a economia.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Copom elevou, nesta quarta, a taxa Selic para 9,25% ao ano.

S elic é a taxa bá-
sica de juros da

economia brasileira.
Ela é a base e influen-
cia todas as taxas de
juros do país, como
taxas dos emprésti-
mos, financiamentos
e investimentos. Se
a gente fosse dar um
papel para a Selic em
um filme de herói,
ela seria a arma se-
creta do Banco Cen-
tral (BC). Ela pode
controlar a inflação,
ou então, aumentar
os juros e encarecer
os empréstimos.

Tudo começa no
Banco Central, que
ajuda em uma ques-
tão importante para o
governo: ter dinheiro
em caixa. Fora o que
é arrecadado com
impostos, o Banco
Central auxilia com
a arrecadação por
empréstimos, negoci-
ando títulos públicos
federais, chamados
de Tesouro Direto. A
maior parte desses tí-
tulos é comprada por
instituições financei-
ras. Ou seja, outros
bancos ou corretoras.

Isso porque, por lei,
eles precisam manter
um saldo equilibrado
ao fim de cada dia.
Mas com tanta opera-
ção acontecendo ao
mesmo tempo, é co-

mum que encerrem
o período de traba-
lho com uma quantia
maior ou menor que
deveriam.

Os bancos vendem
e pegam emprésti-
mos entre si, ofere-
cendo como garantia
títulos públicos ad-
quiridos do BC. Es-
ses empréstimos têm
curta duração e são
liquidados dentro de
24 horas, e a Selic é a
taxa cobrada nessas
operações. Inclusive,
o nome Selic vem
de “Sistema Especial
de Liquidação e de
Custódia”, o sistema
no qual são operados
esses títulos.

Recapitulando, se
um banco precisa de
dinheiro para quem
ele pede? Para ou-
tro banco! Como ele
paga por esse em-
préstimo? Com a Se-
lic Over, a taxa usada

nos empréstimos en-
tre os bancos de um
dia para o outro. Mas
fica a dúvida: o que a
taxa dos bancos tem a
ver com a sua vida?

Mudanças na Se-
lic funcionam como
gatilhos que, ao se-
rem puxados, vão
impactar toda a ca-
deia econômica. Por
exemplo, quando o
governo precisa desa-
celerar o crescimento
da inflação, o Comitê
de Política Monetária
(Copom) tende a ele-
var a taxa, como ocor-
reu nesta quarta-feira
(8), quando a Selic
passou para 9,25% ao
ano.

Por exemplo: com
a Selic em alta, em-
presários tendem a di-
minuir os investimen-
tos dos seus negó-
cios. Isso vai afetar a
produção e a geração
de empregos. Conse-

quentemente, a renda
das famílias e o con-
sumo vão encolher.
Dessa forma a infla-
ção tende a cair.

Em contrapartida,
com a Selic em baixa,
a população passa a
consumir mais, pois
os preços estão me-
nores. E nesse con-
texto entra a lei da
oferta e demanda,
ou seja, quanto mais
alta for a procura por
um produto x, menor
será a disponibilidade
deste produto, oca-
sionando o aumento
dos preços.

Resumindo, a prin-
cipal função desse ín-
dice pelos governos e
suas equipes econô-
micas é buscar um
equilíbrio no país, es-
timulando ou não a
economia.
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Alta da taxa básica de juros muda o
rendimento da poupança; veja como fica.

Getty Images

O retorno da poupança em novembro estava em 0,44% ao mês e
5,43% ao ano para novas aplicações.

A rápida subida da taxa
básica de juros (Selic)

ao longo deste ano promete
trazer um certo respiro para
a velha poupança. A Se-
lic, que começou 2021 a 2%
ao ano, chegou aos 9,25%
nesta quarta-feira (8), com a
decisão do Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom) do
Banco Central (BC) de ele-
var a taxa em 1,50 ponto per-
centual.

Com isso, após cerca de
quatro anos, a taxa voltou a
superar o patamar de 8,5%
ao ano – o que muda tudo
para a caderneta.

A razão é simples: desde
2012 a poupança tem duas
formas de remuneração. A
vigência de uma ou de
outra está diretamente li-
gada à taxa básica de ju-
ros. Quando a Selic está
abaixo de 8,5% ao ano,
como foi o caso desde 2017
até agora, o rendimento da
caderneta equivale a 70%da
taxa acrescido da variação
da taxa referencial (TR).

Já quando a Selic supera
o patamar de 8,5%, o re-
torno passa a ser de 0,5% ao
mês mais a TR – ou 6,17%
ao ano mais a TR. Apesar de
ver um leve alívio no curto
prazo, ao mesmo tempo, a
caderneta tem a sua remu-
neração limitada a esse pa-
tamar, o que é negativo, es-
pecialmente em um ciclo de
aumento de juros.

Lembrando que isso vale
apenas para depósitos fei-
tos a partir do dia 4 de
maio de 2012, quando as
novas regras entraram em
vigor. Depósitos feitos na
poupança em datas anteri-
ores a essa continuam re-
cebendo rendimentos como
eram antigamente, não im-
porta qual o nível da Selic:
0,5% ao mês mais a TR.

Apenas a título de com-
paração, com a Selic em
7,75% ao ano, a rentabili-

dade da poupança estava
em 5,43% ao ano. Isso por-
que a taxa referencial está
zerada desde setembro de
2017, quando a Selic pas-
sou dos 9,25% ao ano para
8,25% ao ano.

Simulações de
retorno

Com a elevação dos ju-
ros, o rendimento da pou-
pança deve ficar um pouco
mais atrativo. Mesmo as-
sim, no entanto, a aplicação
segue bastante penalizada
quando comparado a ou-
tras opções de investimen-
tos com características se-
melhantes.

É o caso, por exemplo,
dos Certificados de Depó-
sito Bancário (CDBs) que
ofereçam retorno de pelo
menos 100% do CDI, dos
títulos públicos como o Te-
souro Selic (LFT) e de fun-
dos DI com taxa de admi-
nistração próxima de zero.
Esse produtos, assim como
a caderneta, também nor-
malmente possuem liquidez
diária.

Simulação mostra que
dentre essas quatro alterna-
tivas o melhor retorno fica
com o Tesouro Selic (título
que também é chamado de
Letra Financeira do Tesouro,
ou LFT) com Selic a 9,25%
ao ano.

O cálculo considerou
uma aplicação de R$ 1 mil
durante um ano. Também
foi levada em conta uma
alíquota de Imposto de
Renda de 17,5% cobrada
sobre os rendimentos dos
investimentos – menos so-
bre o da poupança, que
é isenta. Além disso, a
conta foi feita com base
em uma Selic estável em
9,25% durante o período e
uma TR de 0,0623% ao mês
(equivalente à TR registrada
em julho de 2017, quando
a taxa básica estava nesse

mesmo patamar).
Não foi levada em conta

a cobrança de taxa de cus-
tódia pelo Tesouro Direto, já
que está prevista a isenção
para estoques de até R$ 10
mil mantidos no programa.

— Rendimento bruto (ao
ano) Rendimento líquido (ao
ano) (1)

— Poupança nova regra
(2) 6,96% (6,17%+ provável
TR) 6,96%

— Tesouro Selic (3)
9,37% 7,73%

— CDB 100% do CDI
9,25% 7,63%

— Fundo DI (4) 9,25%
7,63%

(1) O cálculo considera
alíquota de IR de 17,5% so-
bre o rendimento bruto

(2) O rendimento é isento
de IR

(3) Vencimento em 2024
(4) Considera taxa de ad-

ministração de 0,10%.
Fuga da
poupança

A alta dos juros e a
migração dos investidores
para títulos de renda fixa que
oferecem retornos atrativos
têm penalizado os depósi-
tos na poupança. Segundo
o Banco Central, os saques
voltaram a superar as apli-
cações na caderneta pelo
quarto mês seguido em no-

vembro. Ao todo, a retirada
chegou a R$ 12,4 bilhões no
mês passado.

Essa também foi a ter-
ceira vez seguida que os
resgates bateram recorde
em um determinado mês na
série histórica, iniciada em
1995. Os volumes de saídas
em setembro (R$ 7,719 bi-
lhões) e outubro (R$ 7,430
bilhões) também foram iné-
ditos para os respectivos
meses.

Mudanças no
radar

Com o retorno da pou-
pança abaixo do que ofere-
cemoutras aplicações finan-
ceiras, agentes financeiros e
interessados no tema vêm
discutindo formas de tentar
melhorar a rentabilidade da
caderneta. A pauta já esta-
ria sendo estudada pelo pró-
prio Banco Central.

Durante participação em
evento no fim de novembro,
Roberto Campos Neto, pre-
sidente da autoridade mo-
netária, disse que a au-
tarquia estava estudando o
tema da poupança. Ele, no
entanto, reforçou que mu-
danças na caderneta preci-
sam ser feitas com cautela
para não criar rupturas.
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Comissão do Senado aprova projeto de
imposto sobre exportação de petróleo e
muda política de preços da Petrobras.

Agência Brasil

O texto também apresenta um conjunto de possíveis fontes de recur-
sos, para evitar reajustes recorrentes na bomba de combustível e na
venda de gás.

A Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado

aprovou projeto de lei que
cria um programa de esta-
bilização do preço do petró-
leo e derivados no Brasil. O
objetivo do PL 1.472/2021 é
servir como uma espécie de
“colchão” para amortecer os
impactos dos aumentos do
preço do barril de petróleo e
conter a alta nos preços dos
combustíveis.

Apresentada pelo senador
Rogério Carvalho (PT-SE), a
proposta teve relatório favorá-
vel do senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN), na forma de um
substitutivo. O texto segue
para o Plenário.

O projeto, segundo Jean
Paul, é baseado em um
“tripé”. Além de criar um
programa de estabilização,
com a finalidade de reduzir
a volatilidade dos preços de
derivados de petróleo, o PL
1.472/2021 estabelece uma
nova política de preços inter-
nos de venda a distribuidores
e empresas comercializado-
ras de derivados do petróleo
produzidos no Brasil.

O texto também apresenta
um conjunto de possíveis fon-
tes de recursos, para evitar re-
ajustes recorrentes na bomba
de combustível e na venda de
gás aos consumidores. En-
tre eles, está um imposto de
exportação sobre o petróleo
bruto, principal tema de diver-
gência entre senadores. Pela
proposta, a receita advinda
dessa cobrança será usada
para subsidiar a estabilização
dos preços quando os valo-
res do produto subirem.

Jean Paul reforçou que o
imposto é apenas uma das
ferramentas que o governo
terá para garantir que os au-
mentos do barril no mercado
internacional não impactem
com tanta frequência o orça-
mento das famílias e de cami-
nhoneiros, motoristas de apli-
cativos e outros que depen-
dem de combustível para tra-

balhar. Ao longo do ano, já
foram contabilizados 38 rea-
justes nos combustíveis, de
acordo com o senador.

”Estamos tentando colo-
car um sistema de amorte-
cimento para que um país
grande produtor de petróleo
assegure ao investidor a re-
ceita, mas que atenue os im-
pactos para o comprador de
gás de cozinha, diesel e ga-
solina. É a solução possível”,
disse Jean Paul.

Alíquotas
Jean Paul apresentou um

novo parecer sobre a pro-
posta, alterando as alíquotas
de incidência do Imposto de
Exportação sobre o petróleo
bruto. O projeto aprovado es-
tabelece alíquotas mínimas e
máximas para o Imposto de
Exportação do produto, que
será zerada até o valor do
barril atingir US$ 45. A ver-
são anterior previa que o im-
posto valeria quando o barril
estivesse acima de US$ 80.
Outra mudança é relativa à
alíquota máxima, que agora
será de até 20%, contra os
12,5% inicialmente previstos.

Pelo substitutivo, a alí-
quota será de no mínimo
2,5% e no máximo 7,5%, apli-
cada apenas sobre a parcela
do valor do petróleo bruto
acima de US$ 45 por barril e
abaixo ou igual a US$ 85 por
barril. A alíquota passa para
no mínimo 7,5% e no máximo
12,5% quando aplicada sobre
a parcela do valor do petróleo
bruto acima de US$ 85 por
barril e abaixo ou igual a US$
100 por barril.

A alíquota será de no mí-
nimo 12,5% e nomáximo 20%
para parcelas superiores a
US$ 100 por barril. Ela não
incidirá sobre a totalidade dos
valores, mas apenas sobre a
parcela de preço que exceder
os valores mencionados.

Assim, no caso de um
barril de US$ 75, um car-
regamento exportado resul-
taria no pagamento de US$

0,5 a US$ 1,5 por barril, ou
seja, 0,6% a 2% do valor fa-
turado. Adicionalmente, o
texto prevê que pessoas jurí-
dicas que destinem parte da
produção para refino no mer-
cado interno possam rece-
ber alíquotas diferenciadas na
exportação, conforme regula-
mentação.

Pelo relatório, o Poder
Executivo poderá alterar as
alíquotas do Imposto de Ex-
portação incidente sobre o
petróleo bruto, obedecidos
os limites mínimo e máximo
fixados no projeto.

Outras fontes de recur-
sos e instrumentos que po-
dem ser utilizados como col-
chão, a critério do governo
são: dividendos da Petrobras
devidos à União; participa-
ções governamentais desti-
nadas à União resultantes do
regime de concessão e par-
tilha do petróleo; resultado
positivo apurado no balanço
do Banco Central de reservas
cambiais; e receita de supe-
rávit financeiro de fontes de
livre aplicação disponíveis no
balanço da União.

Durante a votação, alguns
senadores, como Carlos Por-
tinho (PL-RJ), afirmaram con-
cordar com a ideia do projeto,
mas manifestaram preocupa-
ção com a possibilidade de
aumento de impostos.

”O projeto é válido, mas
se o preço do petróleo está
alto hoje e volátil, com o au-
mento da alíquota, o governo
poderia abrir mão dos outros
instrumentos e ficar só com o
imposto e quem vai pagar é o
consumidor”, ponderou Porti-
nho.

Combinação de
custos

Segundo Rogério Carva-
lho, o projeto faz uma pro-
posta de combinação de cus-
tos internos de refino, cota-
ções internacionais do petró-
leo e custos de importação,
com o objetivo de conter o
aumento do preço de com-
bustíveis da Petrobras e, ao
mesmo tempo, preservar a re-
muneração de acionistas das
empresas do setor.

Na justificativa ao texto, o
senador critica a fórmula atual
de cálculo dos preços dos
combustíveis, com base na
Paridade de Preços Interna-
cionais (PPI). Durante o go-
verno de Michel Temer, a Pe-
trobras adotou uma política
que considera, na composi-
ção do valor final dos deriva-
dos do petróleo, a cotação in-
ternacional do barril e a cota-
ção do dólar.
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Petrobras aprova vale-gás de
100 reais para 300 mil famílias.

Arquivo/Agência Brasil

Auxílio será doado pela estatal já em dezembro com valor total de R$ 30 milhões.

A Petrobras in-
formou nesta

quarta-feira (8), que
aprovou a entrega
de 300 mil auxílios
para a aquisição de
botijões de gás de
cozinha por famílias
em situação de vulne-
rabilidade social até o
fim deste mês.

A ajuda faz parte
do programa social
com foco no gás li-
quefeito de petróleo
(GLP), criado em se-
tembro. Nesta pri-
meira fase, a esta-
tal investirá R$ 30 mi-
lhões de um total de
R$ 300 milhões apro-
vados pelo Conse-
lho de Administração
para aplicação até o
final de 2022.

Em comunicado
enviado à Comissão
de Valores Mobiliá-
rios (CVM), a em-
presa informa que
para 2021, foram
aprovadas duas li-
nhas de ações que
beneficiarão direta-
mente cerca de 300
mil famílias.

Na primeira linha
de ação os recur-
sos serão destinados
para instituições sem
fins lucrativos que
são parceiras da Pe-
trobras na realização

de projetos socioam-
bientais. Essas ins-
tituições atuam nas
proximidades das
operações da Petro-
bras e fornecerão o
auxílio, no valor de
R$ 100, para 90 mil
famílias em situação
de vulnerabilidade
social que vivem nes-
sas comunidades.

Essas famílias já
estavam recebendo
apoio da Petrobras
por meio de doações
de cestas básicas ou
cartões alimentação
ao longo dos últimos
meses. Agora tam-
bém receberão, até o
fim do ano, o auxílio
para aquisição de um
botijão de gás.

Na segunda linha
de ação aprovada, a
companhia contem-
plará 210 mil famílias
com o auxílio para

aquisição de botijão
de GLP. Essa ação
será conduzida por
meio de parceria com
a Fundação Banco
do Brasil e com ou-
tras empresas e insti-
tuições, como a Vibra
Energia e a Funda-
ción Mapfre, além do
Banco do Brasil e em-
presas associadas,
como BB Seguros,
Banco do Brasil Dis-
tribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários
(BB DTVM), BB Con-
sórcios, Livelo, Cielo
e outras.

Segundo a em-
presa, a Fundação
Banco do Brasil de-
senvolve o projeto
Brasileiros pelo Bra-
sil, no qual adquire
produtos da agri-
cultura familiar para
montar cestas bási-
cas a serem doadas

para a população de
municípios e comu-
nidades com baixo
Índice de Desen-
volvimento Humano
(IDH).

Pela parceria com
a Petrobras, além de
uma cesta de alimen-
tos, as famílias rece-
berão um auxílio, no
valor de R$ 100, para
a aquisição de um
botijão de GLP até o
fim do ano.

”Em relação aos
R$ 270 milhões que
serão utilizados ao
longo de 2022, o mo-
delo segue em fase
de estudos. Essa
iniciativa reforça o
papel social da Pe-
trobras e demonstra
seu compromisso de
contribuir cada vez
mais com a socie-
dade”, diz a empresa.
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Petrobras pode perder processo
milionário por copiar petição.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

pedido de indenização contra a estatal.

A Petrobras corre o risco
de perder um processo

milionário por um ”copia e
cola” nas suas petições. A
3ª Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) come-
çou a julgar um pedido de
indenização feito por uma
empresa estrangeira em ra-
zão da quebra de um con-
trato de afretamento (alu-
guel).

O ministro Moura Ri-
beiro, relator do caso, votou
contra a estatal. O motivo:
ela usou a mesmíssima de-
fesa apresentada à primeira
instância para recorrer ao
tribunal do Rio de Janeiro
(TJ-RJ).

”A questão fundamental
aqui em jogo é a inépcia do
recurso de apelação. A Pe-
trobras não cuidou de afas-
tar nenhum dos argumen-
tos porque o seu recurso de
apelação foi uma cópia fiel
da contestação”, disse o re-
lator.

Essa situação, frisou,
ofende o ”princípio da
dialeticidade”. Significa
que a parte, ao apresentar
algum tipo de recurso, tem
que demonstrar de forma
fundamentada o seu incon-
formismo com a decisão
que deseja modificar. A
Petrobras, nesse caso,
havia perdido a discussão
na primeira instância e
conseguiu, com a mesma
defesa, reverter no TJ-RJ.

Para Moura Ribeiro, por-
tanto, o recurso apresen-
tado ao tribunal do Rio não
poderia ter sido aceito pe-
los desembargadores.

Foram alguns segundos
em silêncio na turma após
o relator proferir o seu voto.
O ministro Paulo de Tarso
Sanseverino chegou a dizer
que concordava, mas reti-
rou o voto depois de Villas

Bôas Cueva pedir vista — o
que acabou suspendendo
o julgamento.

Conta milionária
A Petrobras foi conde-

nada em primeira instância
a cumprir os pagamentos
previstos no contrato que
havia assinado com a em-
presa Fratelli D’Amato. A
dívida se estende do dia
da rescisão, em 8 de ou-
tubro de 2015, até a data
em que os trabalhos se en-
cerrariam, 8 de agosto de
2017.

São duas taxas diárias.
Uma de US$ 20.265,00, re-
ferente ao contrato de afre-
tamento, e a outra de R$
17.779, por um contrato de
serviços. Soma-se a isso
correção monetária e juros
de 1% ao mês.

O ministro Moura Ri-
beiro, ao votar pelo restabe-
lecimento da sentença, de-
terminou um aumento nos
honorários advocatícios, o
que coloca ainda mais fer-
mento nessa conta.

Quebra do
contrato

A Fratelli D’Amato assi-
nou, em 2013, dois contra-
tos com a Petrobras: um
de afretamento e o outro de
prestação de serviços. Es-
ses contratos tinham vali-
dade de quatro anos e se-
riam cumpridos por uma
embarcação de bandeira
britânica.

Em 2015— antes do en-
cerramento, portanto —, a
Petrobras informou sobre a
rescisão. Justificou que ha-
via embarcações de ban-
deira nacional aptas ao ser-
viço e que, pela lei, deveria
priorizar essas empresas.

Versão da
Fratelli

A Fratelli entrou com

ação na Justiça pedindo in-
denização por perdas e da-
nos. Afirma que a embar-
cação nacional que seria
a sua substituta havia sido
contrata antes da rescisão
e em condições completa-
mente diferentes.

Além disso, diz no pro-
cesso, a mesma embarca-
ção foi usada pela Petro-
bras para rescindir contrato
com uma outra embarca-
ção estrangeira.

”Como uma embarca-
ção brasileira pode, nos di-
tames da lei de proteção
à bandeira brasileira, ense-
jar a rescisão antecipada de
dois contratos e substituir
dois contratos? Há ausên-
cia de sinceridade na tese
envolvida”, disse, durante o
julgamento no STJ, o ad-
vogado Godofredo Mendes
Vianna, que atua para a
companhia.

Versão da
Petrobras

A Petrobras afirma que,
para atuar no Brasil, as
embarcações de bandeira
estrangeira precisam ter o
Certificado de Autorização
de Afretamento (CAA). Esse
documento tem validade de
um ano e deve ser reno-

vado junto à Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviá-
rios (Antaq).

Todo ano, antes da re-
novação, é feita uma con-
sulta no mercado nacional
para saber sobre a existên-
cia de embarcações brasi-
leiras capazes de atender
as mesmas necessidades
das estrangeiras.

”A Antac informou à Pe-
trobras que havia sido blo-
queada por cinco embar-
cações brasileiras e não
emitiu o certificado. E
nós temos cláusula con-
tratual prevendo o certifi-
cado”, sustentou aos minis-
tros o advogado Rafael Go-
mes da Silva, representante
da Petrobras no caso.

O advogado afirmou
ainda que essas embarca-
ções não ficam atracadas
junto às plataformas de
petróleo. Elas prestam
serviços por toda costa
brasileira, podendo atender
várias plataformas, e, por
esse motivo, uma mesma
embarcação poderia cum-
prir mais de um contrato.

Porto Alegre . Quinta, 09 de Dezembro de 2021 OSUL | 26



Congresso Nacional promulga parte da PEC
dos Precatórios e viabiliza Auxílio Brasil.

Pedro França/Agência Senado

Congresso Nacional.

O Congresso pro-
mulgou, na

tarde desta quarta-
feira (8), os pon-
tos em comum da
PEC (proposta de
emenda à Constitui-
ção) dos Precatórios
– dívidas daUnião re-
conhecidas pela Jus-
tiça. O acordo para
que o texto fosse
validado em sessão
solene foi firmado na
noite de terça (7),
mas ainda não havia
consenso entre os
técnicos das duas
Casas sobre quais
eram os pontos em
comum. Apenas
nesta tarde esses
pontos foram iden-
tificados e levados à
promulgação, após
diversas rodadas de
negociação.
A promulgação

dos pontos em co-
mum deve abrir um
espaço fiscal de pelo
menos R$ 60 bi-
lhões, segundo o
presidente do Se-
nado, Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG).
O valor é suficiente
para o governo fede-
ral garantir os recur-
sos necessários para
corrigir o Orçamento
e pagar o Auxílio
Brasil, nome do novo
Bolsa Família, a R$

400.
Entre os pontos

promulgados nesta
quarta-feira, estão o
que permite o uso
de precatórios na
compensação das
dívidas dos estados
com a União fora
do limite do teto de
gastos e o que vin-
cula R$ 15 bilhões do
espaço fiscal aberto
com a proposta para
despesas de vacina-
ção contra a Covid-
19 ou relacionadas
às ações emergenci-
ais e temporárias de
caráter socioeconô-
mico.
Ambos os dispo-

sitivos eram de in-
terpretação da con-
sultoria legislativa da
Câmara, mas não
havia consenso com
o setor do Senado.
Nesta quarta, ambos
foram adicionados

ao texto oficializado.
Antes da promul-
gação, senadores
questionaramo cum-
primento do acordo
para fatiamento e
promulgação da pro-
posta, pedindo adi-
amento da sessão
solene.
A senadora Si-

mone Tebet (MDB-
MS) afirmou que a
condição firmada
para que houvesse
a validação oficial
era para que todo o
artigo que faz a vin-
culação do espaço
fiscal constasse do
texto que passa a
valer hoje. Segundo
ela, o espaço fiscal
de R$ 60 bilhões
citado por Pacheco
ficará “solto”, sem a
obrigatoriedade de
destinação para a
área de seguridade
social.

“Nunca vi um
acordo de líderes
não ser cumprido”,
cobrou a senadora.
Pacheco e o rela-
tor do texto, Fer-
nando Bezerra Co-
elho (MDB-PE), pe-
diram “confiança”
no acordo firmado
e que a discussão
levantada se tratava
de forma, e não de
conteúdo.
O acordo anun-

ciado na noite an-
terior também inclui
o apensamento dos
demais itens altera-
dos pelo Senado a
uma outra PEC em
tramitação na Câ-
mara, que já está
pronta para ser apre-
ciada em plenário. O
compromisso é que
o texto vá a análise
na próxima terça-
feira (14).
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Relator adia votação após a
manobra de partidos para derrubar

a PEC da segunda instância.
Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

Partidos contrários à PEC trocaram 19 integrantes da Comissão Especial que analisa o texto com o
objetivo de rejeitá-lo.

O deputado Fábio
Trad (PSD-MS),

relator da PEC da se-
gunda instância na
comissão especial da
Câmara que analisa
o tema, decidiu nesta
quarta-feira (08) re-
tirar seu parecer de
discussão depois que
partidos contrários à
matéria trocaram inte-
grantes do colegiado
para tentar derrotar o
texto.

A estratégia defla-
grada nesta manhã por
partidos do Centrão e
de esquerda, como o
PT e o PSB, consis-
tiu em trocar membros
da comissão favoráveis
à proposta por depu-
tados contrários. Trad
alegou que houve ”mu-
dança brusca e repen-
tina” de membros da
comissão e que agia
para que evitar que seu
parecer fosse ”para o
matadouro”.

“Eu retiro meu re-
latório e solicito que
adie para outra opor-
tunidade quando então
reavaliaremos as con-
dições políticas para
que meu relatório não
vá de forma abnegada
e mansa para o ma-
tadouro”, afirmou Trad
durante reunião da co-
missão nesta quarta.

A assessoria legis-
lativa do colegiado

contou 19 movimen-
tações feitas por par-
tidos como MDB, PSC,
Republicanos, PL, PP,
DEM, PSDB, Solidarie-
dade, PT, PSB e PDT.
A comissão tem 34
deputados titulares e
34 suplentes.

O presidente da co-
missão, Aliel Machado
(PSB-PR), disse que,
com a retirada do re-
latório, a matéria se-
quer seria discutida.
“Por questão regimen-
tal, quando o relator
pede a retirada de seu
relatório, perde-se o
objeto. Não haverá a
discussão do parecer
por não existir mais o
parecer”, afirmou.
O que diz a PEC

A proposta em de-
bate na comissão al-
tera a Constituição
para que a execução
da pena seja imediata

após a condenação
em segunda instância.
Além da área penal,
a PEC trata da exe-
cução de penas em
outros campos do di-
reito, como o tributário,
trabalhista e eleitoral.

Atualmente, o artigo
5º da Constituição diz
que “ninguém será
considerado culpado
até o trânsito em jul-
gado de sentença pe-
nal condenatória”. O
trânsito em julgado é a
etapa em que não cabe
mais nenhum recurso.

Em seu parecer, o
relator da PEC prevê
que o trânsito em jul-
gado passaria a ser
após a segunda instân-
cia. Em certas situa-
ções, o réu ainda pode-
ria recorrer a outra ins-
tância, mas o recurso
não impediria o trân-
sito em julgado e, con-
sequentemente, o iní-

cio do cumprimento da
pena.

Na prática, por
exemplo, se um réu
for condenado à pri-
são em segunda ins-
tância, ele já pode-
ria cumprir a pena na
cadeia sem aguardar
os recursos a instân-
cias superiores. Hoje,
nesses casos, por um
entendimento do STF
(Supremo Tribunal Fe-
deral), a execução da
pena só acontece após
o processo passar por
todas as instâncias.
No entanto, a corte
já mudou de posição
sobre o tema.

Desde 1988, ano da
promulgação da Cons-
tituição, a 2009, vigo-
rou no STF o entendi-
mento segundo o qual
a prisão poderia ser de-
cretada após a conde-
nação em segunda ins-
tância.
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O governo pretende enviar nesta quinta ao
Congresso uma nova proposta para

regulamentar a atividade de lobby no País.
Divulgação

O projeto prevê punições para aqueles que buscam vantagens inde-
vidas.

O governo de Jair Bol-
sonaro pretende enviar

nesta quinta-feira (9) ao Con-
gresso uma nova proposta
para regulamentar a ativi-
dade de lobby no País. O
projeto prevê punições para
aqueles que buscam vanta-
gens indevidas e estabelece
normas para a defesa de in-
teresses privados nas tratati-
vas com o poder público.

O assunto é discutido
há quase 40 anos no Con-
gresso, mas nunca avançou.
Desta vez, o próprio Bolso-
naro vai bancar a iniciativa,
aproveitando o Dia Mundial
Contra a Corrupção, come-
morado nesta quinta, na ten-
tativa de criar uma agenda
positiva. Questionado por
sua aliança com o Centrão
e acusado de ter enfraque-
cido os órgãos de controle, o
presidente decidiu apressar
a apresentação do projeto de
lei.

O combate à corrupção é
a principal bandeira eleitoral
do ex-juiz da Lava-Jato Sér-
gio Moro. Desde que se fi-
liou ao Podemos, Moro in-
tensificou a busca de apoio
para sua campanha à su-
cessão de Bolsonaro, em
2022, e tem incomodado o
Palácio do Planalto. O mi-
nistro da Controladoria-Geral
da União, Wagner Rosário,
chegou a anunciar que uma
proposta de regulamentação
do lobby seria enviada em
março ao Congresso, mas
isso não ocorreu.

Com nove meses de
atraso, o projeto que re-
cebeu o aval do Planalto
estabelece a divulgação de
uma ”lista suja” para tornar
públicos nomes de pessoas
e entidades punidas por
infração administrativa. Por
não ser regulamentado no
Brasil, o lobbymuitas vezes é
associado à corrupção, prin-
cipalmente após a Lava-Jato,
que revelou um esquema de
pagamento de propina por

parte de representantes de
empresas a agentes públi-
cos.

Diretrizes
Na versão mais recente

do projeto, que ainda pode
receber ajustes, o governo
não estabelece o lobby
como profissão, mas dá
diretrizes para o exercício
da atividade, que costuma
ser exercida por um grupo
organizado, com o objetivo
de influenciar o voto de
deputados e senadores ou
a definição de políticas do
governo.

A nova proposta deter-
mina, por exemplo, que to-
das as reuniões com repre-
sentantes de empresas ou
entidades deverão ser divul-
gadas pelo governo em até
três dias úteis. A ordem é
detalhar informações como
data, horário, local e razão
do encontro.

Esses dados estarão dis-
poníveis em um sistema ele-
trônico que será batizado
de ”e-agendas”, tendo como
base o modelo chileno. O
Chile foi o primeiro e até hoje
é o único país da América La-
tina a regulamentar o lobby,
que tem lei própria desde
2014.

No Brasil, a Comissão de
Ética Pública da Presidência
já determina que todas as
agendas de autoridades se-
jam divulgadas. Mas, como
não tem força de lei, a exi-
gência muitas vezes acaba
sendo driblada.

A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Co-
vid no Senado, por exem-
plo, mostrou que FabioWajn-
garten, ex-chefe da Secreta-
ria de Comunicação da Pre-
sidência (Secom), se reuniu
três vezes com representan-
tes da Pfizer, em novem-
bro e dezembro de 2020,
sem que nenhum desses en-
contros fosse divulgado. À
época, o governo protelava a
compra da vacina contra co-

vid, oferecida pela empresa.

Sanções
Agora, a proposta a ser

encaminhada ao Congresso
estabelece sanções para
quem infringir as novas re-
gras, como proibição de
participar de reuniões e
audiências por até dez anos.
Além disso, os agentes
públicos estão sujeitos a
condenações pela lei de
improbidade administrativa.

Na prática, o projeto do
governo é mais enxuto do
que outros em discussão no
Legislativo. O texto que mais
avançou na Câmara é de au-
toria do deputado Carlos Za-
rattini (PT-SP), de 2007. Foi
aprovado pela Comissão de
Trabalho da Câmara, mas
enfrenta resistências de pro-
fissionais da área por criar
um cadastro daqueles que
querem exercer o lobby.

Para Carolina Venuto,
presidente da Associação
Brasileira de Relações Ins-
titucionais e Governamentais
(Abrig), mais relevante do
que o conteúdo da proposta
do governo é a discussão
sobre a regulamentação da
atividade. ”O mais impor-
tante é de fato isso sair, ser
enviado ao Congresso e a
discussão acontecer. Para a
gente, o pior é não ter nada”,

disse Carolina.
Ter normas claras para a

atividade de lobby é uma
das recomendações da Or-
ganização para o Comércio
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), grupo de paí-
ses desenvolvidos. A en-
trada do Brasil na OCDE é
uma das principais metas do
governo Bolsonaro e a inicia-
tiva pode ajudar a destravar
o ingresso do País na enti-
dade. ”Sem dúvida, o envio
de uma proposta do governo
é um aceno nesse sentido,
inclusive para segurança ju-
rídica e atração de novos in-
vestimentos”, afirmou a pre-
sidente da Abrig.

Carlos Zarattini, por sua
vez, disse ver com bons
olhos a intenção do governo
de apresentar um novo pro-
jeto sobre regulamentação
do lobby, mas observou que
uma proposta deve ser apen-
sada à outra. Na avali-
ação do líder do governo
na Câmara, Ricardo Barros
(Progressistas-PR), o tema
deve ser discutido no ple-
nário somente no ano que
vem. ”Há muito tempo para
isso”, afirmou. As informa-
ções são do jornal O Estado
de S. Paulo.

OSUL | 29 Porto Alegre . Quinta, 09 de Dezembro de 2021



Comissão da Câmara dos Deputados
aprova trocar "revisão" da Lei de
Cotas por "avaliação" em 2032.

Reprodução

Projeto é de autoria da deputada Vivi Reis, do PSOL.

A Comissão de Di-
reitos Humanos da

Câmara aprovou, nesta
quarta-feira (8) um pro-
jeto que substitui a ”re-
visão” da Lei de Cotas,
prevista para ocorrer até
agosto de 2022, por
uma ”avaliação” dessa
política de reserva de
vagas em universidades
públicas em 2032.

A proposta ainda pre-
cisa ser discutida pe-
las comissões de Edu-
cação e de Constituição
e Justiça antes da aná-
lise pelo plenário. O
texto, de autoria da de-
putada Vivi Reis (PSOL-
PA), é um substitutivo da
proposta original, do de-
putado Bira do Pindaré
(PSB-MA).

A mudança feita pela
relatora visa conter ini-
ciativas que existem no
Congresso para restrin-
gir ou acabar com a Lei
de Cotas. Um estudo
do Observatório do Le-
gislativo Brasileiro (OLB)
aponta equivalência de
propostas a favor e con-
tra a revisão da lei, em
um cenário sem vence-
dores.

A lei original não es-
tabelecia se as cotas de-
veriam ser ou não re-
formadas após os dez
primeiros anos da lei.
Além disso, o não cum-
primento do prazo tam-
bém não afetaria as re-
servas de vagas. Con-
tudo, com a aproxima-

ção do prazo previsto,
surgiram várias propos-
tas para alterar as regras
ou para adiar a revisão.

As principais propos-
tas de mudança nas
cotas acabam com o
critério racial para re-
serva de vagas e man-
têm apenas o critério de
renda. ”A avaliação das
políticas públicas implica
o aperfeiçoamento da
ação estatal, e não a sua
extinção, suspensão ou
o seu término. É preciso
que esta afirmação es-
teja bastante clara, de
modo a refutar alguns
discursos reacionários,
absolutamente infunda-
dos, que desejam aca-
bar com a Lei de Cotas
somente pelo conteúdo
previamente referido do
seu art. 7º”, destacou a
relatora.

O dispositivo menci-
onado pela deputada é
o trecho da lei, criada
em 2012, que estabe-

leceu, para 2022, uma
”revisão” do programa
das cotas oferecidas a
”estudantes pretos, par-
dos e indígenas e de
pessoas com deficiên-
cia, bem como daque-
les que tenham cursado
integralmente o ensino
médio em escolas públi-
cas”.

Lei
A Lei de Cotas é um

instrumento que foi cri-
ado pelo Governo Fede-
ral para contemplar os
estudantes de escolas
públicas, de baixa renda,
negros, pardos e indí-
genas (PPI) e pessoas
com deficiência (PcD)
para auxiliar o ingresso
desses indivíduos no
Ensino Superior.

Publicada em 29 de
agosto de 2012, a Lei de
Cotas (Lei Nº 12.711) de-
creta que todas as ins-
tituições federais de en-
sino superior devem re-
servar, no mínimo, 50%

das vagas de cada curso
técnico e de graduação
aos estudantes de esco-
las públicas. No caso
dos cursos técnicos, tem
que ter estudado todo
o ensino fundamental na
rede pública. Para os
cursos superiores, o en-
sino médio.

Dentro desta porcen-
tagem, metade das va-
gas deve ser destinada
aos estudantes de famí-
lias com renda mensal
igual ou menor que 1,5
salário mínimo per ca-
pita (por/para cada indi-
víduo).

Em cada faixa de
renda, entre os can-
didatos cotistas, são
separadas vagas para
autodeclarados pretos,
pardos e indígenas e
pessoas com deficiên-
cia, proporcionalmente
ao censo do Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) no
Estado da instituição.
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Câmara dos Deputados rejeita
requerimento de urgência para votação
de projeto sobre ações contraterroristas.

Claudio Andrade/Câmara dos Deputados

Deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) é o autor do PL.

A Câmara rejeitou
nesta quarta-feira

(8) um pedido de ur-
gência para votação do
projeto de lei que dis-
põe sobre ações con-
traterroristas. O reque-
rimento apresentado
pelo autor do projeto,
deputado Vitor Hugo
(PSL-GO), foi rejeitado
com 228 votos favorá-
veis e 199 contrários.
Para ser aprovado, o
pedido precisava de,
no mínimo, 257 votos
favoráveis.

A proposta tem sido
criticada por parlamen-
tares por ampliar as
ações que poderiam
ser enquadradas na lei
antiterrorismo. Um dos
artigos dá à autoridade
contraterrorista o poder
de ter acesso a qual-
quer informação, ainda
que protegida por sigilo
nos termos da Lei de
Acesso à Informação.
A intimidade e a pri-
vacidade das pessoas
podem ser violadas
para ”prevenir quais-
quer crimes e não só
o terrorismo”, conforme
diz o projeto de lei.

O líder do PT na Câ-
mara, deputado Bohn
Gass (RS), afirmou du-
rante sessão extraordi-
nária, nesta quarta, que
o voto contrário ao re-
querimento de urgência
foi porque o projeto de
lei se trata de dar poder
ao executivo para fazer

combate ideológico.
”Já existe a lei an-

titerrorismo, tem estru-
tura do Estado brasi-
leiro para fazer o com-
bate, os cuidados, fis-
calização. O que trata
esse projeto, é a cri-
ação de um superpo-
der a partir do executivo
para fazer combate ide-
ológico, sim. E este não
será democrático por-
que nós conhecemos o
atual Estado brasileiro,
como é que, infeliz-
mente funciona. E mais
do que isso, essa aqui
é uma tentativa de re-
pressão aos movimen-
tos sociais”, disse.

Bohn Gass afirmou,
ainda, que uma socie-
dade democrática deve
permitir manifestações.
”Essa lei vai dar auto-
rização para que o Es-
tado use suas forças re-
pressivas para impedir
que a sociedade se ma-
nifeste”, argumentou.

Autor da proposta,
o deputado Vitor Hugo
— ex-líder do governo
na Câmara — disse
que não há viés ideoló-
gico no texto. Alegou,
porém, a necessidade
de ”fortalecer estrutu-
ras, quando dos gran-
des eventos”.

Crise
Para a diretora de

programas da ONG
Conectas Direitos Hu-
manos, Camila Asano,
o PL que promove uma

nova lei antiterrorismo
é “escancaradamente
autoritário e inconstitu-
cional”. Ela alerta que
o PL “cria uma polícia
secreta do presidente
da República” para
“intimidar e monitorar
vozes que possam ser
críticas ao governo”.

A Conectas é uma
das 19 entidades que
assinam nota técnica
contra a tramitação do
projeto bolsonarista, de
autoria do deputado
Major Vitor Hugo (PSL-
ES).

De acordo com Ca-
mila, se o requerimento
de urgência fosse apro-
vado, “iríamos ter mais
um passo dado pelo
Congresso para conso-
lidar esse momento de
crise profunda da de-
mocracia no Brasil”, ad-
verte. E pontua que o
PL criaria uma “apare-
lhagem do Estado bra-
sileiro para poder moni-

torar de forma autoritá-
ria vozes opositoras”.

Polícia política
“Chamo de polícia

secreta porque na ver-
dade cria-se um sis-
tema paralelo de in-
teligência de monitora-
mento e atuação de re-
pressão à margem do
que já temos hoje, que
é a estrutura de Po-
lícia Federal e a pró-
pria estrutura da Agên-
cia Brasileira de Inteli-
gência (Abin). Elas já
têm suas competências
e operam inclusive na
questão do combate ao
terrorismo e a ameaças
que poderiam eventu-
almente existir no Bra-
sil. Qual a necessidade
de se criar uma estru-
tura paralela, a não ser
a presidência da Repú-
blica ter em suas mãos
uma polícia secreta?”,
aponta Camila.
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Juristas apresentam novo pedido
de impeachment contra Bolsonaro.

Reprodução

Documento é assinado por 17 juristas e um médico, entre eles, o ex-
ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, autor do pedido de impeach-
ment de Dilma Rousseff.

U m grupo de juristas pro-
tocolou, na tarde desta

quarta-feira (8), um novo pe-
dido de impeachment con-
tra o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (PL),
com base no relatório da
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid-19,
realizada este ano no Se-
nado Federal. O documento
é assinado por 17 juristas e
um médico.

”A apresentação desse
pedido de impeachment é
uma consequência obriga-
tória do exame que realiza-
mos sobre todas as provas
coligidas (coletadas) pela
CPI, que realizou um traba-
lho extraordinário de investi-
gação, de persecução”, jus-
tificou Miguel Reale Júnior,
ex-ministro da Justiça no go-
verno de Fernando Henri-
que Cardoso e um dos auto-
res do pedido de impeach-
ment da ex-presidente Dilma
Rousseff (PT).

”O quadro geral é extre-
mamente preocupante, por-
que demonstra que o que
ocorreu neste País ao longo
de quase dois anos é um
imenso descaso para com
a vida, a saúde e desres-
peito de tantos que per-
deram seus parentes, seus
amigos. É o conjunto
da obra que está relatada
aqui”, pontuou.

Ele criticou o comporta-
mento do presidente Bolso-
naro durante a pandemia.
”Quando foi apresentado o
número de mortos, ele disse
’e daí?’. Esse ’e daí’ dói na
minha consciência até hoje.
É um desprezo e afronta à
vida”, ressaltou.

Entre os signatários está
outro ex-ministro da Justiça
do governo FHC, José Car-
los Dias, e o ex-presidente
da Ordem dos Advogados
do Brasil em São Paulo,
Antônio Claudio Mariz de

Oliveira.
Estiveram presentes na

apresentação do novo pe-
dido os senadores Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), Re-
nan Calheiros (MDB-AL) e
Omar Aziz (PSD-AM), que
integraram a direção da CPI
e que compõem o Observa-
tório da Pandemia.

Miguel Reale Júnior
disse não saber se o pre-
sidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), dará prossegui-
mento ao pedido, mas afir-
mou que a história cobrará
daqueles que forem omis-
sos. ”Não nos cabe saber
se o presidente da Câmara
vai aceitar ou não. Cada
um compõe a sua história.
Nós estamos compondo a
nossa. Agora, os outros que
querem compor a história
com omissões serão cobra-
dos futuramente”, declarou
o ex-ministro.

Esse já é o 142º pedido
de impeachment contra Bol-
sonaro protocolado na Câ-
mara. Até hoje, Arthur Lira,
que é aliado do governo,
não deu prosseguimento a
nenhum deles.

Confira todas as condu-
tas de Bolsonaro questiona-
das no novo pedido de im-
pedimento:

— Direção superior da
administração: ”Bolsonaro
deixou de cumprir com o
dever que lhe incumbia,
de assumir a coordenação
do combate à pandemia,
dizendo-se proibida qual-
quer ação pelo Supremo
Tribunal Federal, que o des-
mente, pois há competência
comum, e devem União,
Estados e municípios atuar
conjuntamente segundo a
estrutura do Sistema Único
de Saúde”.

— Projeto de imunização
de rebanho: ”o presidente
colocou a garantia da con-
tinuidade da plena atividade

econômica acima da ado-
ção das medidas preconi-
zadas pelos especialistas e
pela OMS, manifestando in-
sensível indiferença à mor-
tes que ocorreriam”.

— Atos contrários à pre-
caução: Bolsonaro ’conspi-
rou’ contra as medidas sa-
nitárias ditadas pela ciência,
com tônica de ’desprezo ao
cuidado com a saúde e a
vida’, dizem os juristas.

— Medicamentos sem
eficácia comprovada: ”em
sentido diametralmente
contrário aos posiciona-
mentos dos principais cen-
tros de pesquisa e saúde,
o presidente conclama a
população a utilizar subs-
tâncias sem eficácia com-
provada, agindo com total
indiferença em relação a
possível resultado danoso
que pode advir da utilização
desses medicamentos.”

— Manaus como um
caso exemplar do desprezo
à vida: ”a cidade foi palco
de experiências e projetos
absolutamente desastrosos
e maléficos à saúde da
população conduzidos pelo
governo federal, ao arrepio
das evidências científicas
e das recomendações dos
pesquisadores e profissio-
nais da saúde.”

— Desassistência dos
povos indígenas: ”o aten-
dimento adequado das po-
pulações indígenas durante
toda a pandemia foi deli-
beradamente ignorado por
todas as instâncias do go-
verno, como parte de uma
política de ataque àquelas
populações com o intuito
de remove-las das terras
por elas tradicionalmente
ocupadas, ou forçá-las à
aculturação.”

— Vacinas: Juristas des-
tacam a conduta de Bolso-
naro com relação à credibili-
dade e a compra dos imuni-
zantes, destacando os atra-
sos na aquisição das vaci-
nas Coronavac e Pfizer.

— Violação da vida e
da saúde: Grupo aponta
’plano do presidente e de
seu governo de menospre-
zar a vida e a preserva-
ção da saída dos brasilei-
ros, ”pois morrer é próprio
da vida, para preservar a ati-
vidade econômica”, mesmo
à custa de hospitalizações e
mortes’. ”O que se verifica
é o desprezo, de forma pa-
tente, ao valor da vida e da
saúde, centros axiológicos
da Constituição de 1988.”
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"Estou me dispondo a voltar
a ser candidato", diz Lula.

Reprodução

Ex-presidente participou do 9º Congresso da Força Sindical, em São
Paulo, e se colocou mais perto da candidatura presidencial.

E m discurso no encer-
ramento do 9º Con-

gresso da Força Sindical,
no Sindicato dos Metalúr-
gicos de São Paulo, o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva deixou mais
clara a intenção de dispu-
tar a Presidência da Repú-
blica em 2022, algo que
ele vem evitando nominal-
mente afirmar.

Durante sua fala de 55
minutos no palco do sin-
dicato, o petista focou
na pauta trabalhista, de-
fendeu carteira assinada
para entregadores de apli-
cativo, criticou a gestão
de Jair Bolsonaro (PL)
na pandemia e a condu-
ção econômica sob Paulo
Guedes.

”Eu estou me dis-
pondo, depois de lon-
gas conversas com vo-
cês (companheiros do
sindicato), a voltar a ser
candidato. Porque só
tem uma razão para eu
voltar, que é fazer mais do
que eu fiz nos meus dois
mandatos”, afirmou.

Lula comentou a posi-
ção de Bolsonaro sobre
o passaporte vacinal e ci-
tou que, durante sua vi-
agem à Europa no mês
passado, os países exi-
giram teste de detecção
do coronavírus e apresen-
tação do cartão de va-
cina. O presidente criti-
cou recentemente a reco-
mendação da Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) de exigir a
apresentação de um com-
provante de imunização
para quem quiser entrar
no País.

”Ele (Bolsonaro) pre-
cisa criar responsabili-
dade e permitir que as
pessoas sejam obrigadas
a apresentar o teste de
vacinação, para proteger
a sociedade brasileira. Afi-
nal de contas, surgiu um
vírus novo, que a gente
não sabe a magnitude
desse vírus”, declarou
Lula.

O ex-presidente colo-
cou no alvo das críticas
os ”banqueiros da Faria
Lima” e os empresários,
”que não aceitam inclusão
social”. Também compa-
rou os números da econo-
mia durante sua gestão,
entre 2003 e 2010, com a
situação atual, sob Bolso-
naro, sem citar o período
Dilma Rousseff.

Após o discurso, a
Força Sindical anunciou
a recondução de Miguel
Torres na presidência
após eleição interna.

Ao discursarem antes
de Lula, os presidentes da
Força Sindical, Miguel Tor-
res, da UGT, Ricardo Pa-
tah, da Intersindical, Ed-
son Carneiro Índio, e o de-
putado Paulinho da Força,
presidente do Solidarie-
dade, declararam apoio
ao petista na eleição pre-
sidencial do ano que vem.

Amaior parte dos sindi-
calistas presentes se reu-
niu com o ex-governador
Geraldo Alckmin, que está
de saída do PSDB, na se-
mana passada e fez um
apelo para que ele aceite
ser vice de Lula na eleição
do próximo ano.

Em conversas fora
do microfone durante o

evento, o ex-presidente
recomendou que os sin-
dicalistas continuem con-
versando com Alckmin.
Disse ainda que o ex-
governador é ”bom e
responsável”.

Pela manhã, Alckmin
visitou o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indús-
trias de Laticínios e Ali-
mentação, no centro de
São Paulo, e voltou a ouvir
apelos para que aceite o
posto de vice. Num rápido
discurso, afirmou que ”o
futuro a Deus pertence”.

Alckmin e Lula volta-
ram a se encontrar, na
sexta-feira da semana
passada, na casa do ex-
secretário de Educação
de São Paulo Gabriel
Chalita.

Durante a sua fala, tra-
tou de temas nacionais,
como a necessidade de
combater a inflação e o
desemprego. Também
elogiou o Sistema Único
de Saúde (SUS) e defen-
deu a necessidade do seu
fortalecimento.

Cenário

O quadro das inten-
ções de voto para a pre-
sidência nas eleições de
2022 continua favorável a
Lula, segundo nova pes-
quisa da Genial/Quaest,
empresa de inteligência
de dados que faz análise
de redes sociais e pes-
quisas de opinião pública.
O petista lidera em todos
os cenários, com variação
entre 46% e 48%, depen-
dendo do cenário.

Já Bolsonaro perma-
nece em segundo lugar
(23% a 27%), mas é der-
rotado em qualquer situ-
ação de segundo turno.
Porém, após quedas su-
cessivas de popularidade,
Bolsonaro recuperou pon-
tos na disputa presiden-
cial. O ex-juiz da Lava-
Jato e ministro do go-
verno Bolsonaro, Sergio
Moro (Podemos) se con-
solida na terceira coloca-
ção (10% a 11%), se des-
colando de Ciro Gomes
(PDT), que varia entre 5%
e 8%.
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Ministro do Supremo, Luís Roberto
Barroso valida criação de federações
partidárias para as eleições de 2022.

Nelson Jr./SCO/STF

Barroso é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

O ministro Luís Ro-
berto Barroso, do

Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), validou nesta
quarta-feira (8) a forma-
ção de federações parti-
dárias para as eleições
de 2022. A decisão
provisória foi dada em
resposta ao pedido de
medida cautelar apresen-
tado pelo PTB. A sigla
alega que o projeto de lei
que institui a união entre
os partidos pretende, na
prática, restabelecer as
coligações em disputas
proporcionais, como as
realizadas para os cargos
de deputados estadual e
federal. O caso vai agora
a julgamento no plenário
virtual da Corte.

Diferentemente das
coligações partidárias, as
federações exigem afi-
nidade ideológica, com-
promisso de união pelo
prazo mínimo de quatro
anos e criação de um
programa comum de
atuação no Congresso,
sob pena de punições
na Justiça Eleitoral em
casos de deserções. O
antigo modelo de união
dos partidos é criticado
por desvirtuar os votos
dos eleitores, que muitas
vezes votavam em um
determinado candidato,
mas acabavam ajudando
a eleger outras pessoas
com as quais não pos-
suíam afinidade progra-
mática.

“No sistema proporci-
onal, as coligações elei-
torais possibilitavam uma
transferência ilegítima de
votos entre os partidos

que as compunham que,
muitas vezes, apresen-
tavam inclinações ideo-
lógicas muito distintas”,
exemplifica Barroso na
decisão. Tal fato permitia,
por exemplo, que o voto
do eleitor dado a um par-
tido que defendia a esta-
tização de empresas aju-
dasse a eleger o candi-
dato de um partido ultra-
liberal. Ou vice-versa. A
fraude à vontade do elei-
tor era evidente.

O pedido do PTB para
que Barroso antecipasse
a decisão antes do jul-
gamento definitivo foi
feito sob a justificativa
de que já há partidos em
processo de negociação
para constituir federa-
ções partidárias no ano
que vem. É possível
que PV e Cidadania se
unam a nível nacional.
As lideranças de Rede,
PSOL e PCdoB também
discutem unir forças para
disputar as eleições e
evitar o enquadramento
na cláusula de barreira –
este dispositivo limita o
acesso de partidos aos
fundos partidário e elei-
toral a depender da sua
presença no Congresso;
as exigências aumentam
gradualmente a cada
ciclo eleitoral.
Inconstitucional
Na ação inicial apre-

sentada ao Supremo, o
PTB alega ser inconstitu-
cional o modo como o
projeto de lei (PL) das
federações foi aprovado
no Congresso. Originado
no Senado e aprovado
na Câmara após mudan-

ças na redação do texto,
a sigla argumenta que
houve vícios procedimen-
tais por conta das altera-
ções não terem sido sub-
metidas para revisão na
casa originária antes da
promulgação.

O presidente Jair Bol-
sonaro chegou a vetar
integralmente a proposta,
sob o argumento de que
contém “características
análogas à das coliga-
ções partidárias” e im-
pede o aperfeiçoamento
do sistema eleitoral, mas
o veto foi derrubado.

No despacho, Barroso
descartou os argumen-
tos e pedidos apresen-
tados pelo PTB, exceto
a demanda do partido
para que o STF adeque
o prazo para constitui-
ção e registro das fede-
rações. Atualmente, a
lei exige que as legen-
das que irão concorrer às
eleições se registrem no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) até seis meses an-
tes do pleito – o que equi-
vale ao mês de abril no

ano eleitoral. Em contra-
partida, o prazo atual fi-
xado para criação de uma
federação é o mesmo
das convenções partidá-
rias, que vão até o dia 5
de agosto.

Segundo Barroso, “a
possibilidade de consti-
tuição tardia das federa-
ções, no momento das
convenções, as colocaria
em posição privilegiada
em relação aos partidos,
alterando a dinâmica da
eleição e as estratégias
de campanha”. O julga-
mento do mérito da ação
no Supremo servirá, por-
tanto, para fixar os prazos
da união entre os parti-
dos.

“A criação da federa-
ção até as convenções
partidárias – mesmo mo-
mento em que se for-
mam coligações – com-
promete a assimilação,
pelo eleitorado, de qual-
quer distinção prática en-
tre elas no período de
campanha”, escreveu o
ministro.
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Conheça os bastidores da ação da
Polícia Federal que flagrou deputado

do PL com caixa de dinheiro.
Reprodução

Deputado Josimar Maranhãozinho (PL-MA) carrega caixa de dinheiro,
em vídeo gravado pela PF.

A operação da Polícia
Federal que flagrou o

deputado Josimar Mara-
nhãozinho manipulando
maços de dinheiro em seu
escritório político em São
Luís, capital do Maranhão,
contou com momentos que
mais parecem cenas de
filme. Numa madrugada,
autorizados por decisão
judicial, policiais instalaram
uma câmera escondida,
mas a operação quase foi
por água abaixo por falhas
técnicas no equipamento.

Ao longo de duas se-
manas, em outubro de
2020, a rotina do parla-
mentar em seu escritório
político foi monitorada pela
polícia. Foram instalados
equipamentos de gravação
e transmissão em tempo
real de imagem e som em
três salas do escritório,
incluindo o cômodo onde
fica a mesa de trabalho do
parlamentar.

Com autorização do
Supremo Tribunal Federal,
uma equipe de sete poli-
ciais, incluindo um perito,
ingressou de forma sigilosa
no imóvel para instalar
os equipamentos. Para
não chamar a atenção de
curiosos nem do próprio
deputado, todo o trabalho
foi feito na madrugada
de 19 de outubro. No
total, foram instalados, no
interior do escritório, oito
equipamentos de gravação
e transmissão de áudio e
vídeo.

O escritório fica no alto
de uma torre comercial no
bairro Jardim Renascença,
um dos metros quadrados
mais caros de São Luís.
Eram exatamente 1 hora
e 21 minutos do dia 19
quando os investigadores
entraram no escritório. An-

tes disso, a equipe já ti-
nha executado as chama-
das “contramedidas”. Ou
seja, desligado câmeras de
segurança e sensores de
alarme do corredor e do
próprio escritório. O receio
era de que, ao entrar no
imóvel, algum alarme dis-
parasse e colocasse toda a
operação a perder.

Já no interior do escri-
tório, os investigadores ins-
talaram, primeiro, um gra-
vador e um transmissor de
áudio na sala de entrada.
No cômodo ao lado, posici-
onaram mais um gravador
de áudio. Na sala principal,
onde o deputado despacha
com mais frequência, a PF
instalou um dispositivo que
grava as escutas ambien-
tais e outro que transmite,
em tempo real, as con-
versas captadas. Também
instalaram na mesma sala,
a 1207, uma câmera que
transmitia em tempo real,
para a equipe que monito-
rava o parlamentar do lado
de fora, tudo o que filmava.

Os policiais passaram
mais de 4 horas no interior
do escritório naquela ma-
drugada. Quando já eram
5 horas e quarenta minutos,
e o dia já começava ama-
nhecer, os agentes perce-
beram que não havia mais
tempo de continuar o tra-
balho e decidiram deixar o
local sem instalar todos os
equipamentos que haviam
levado.

Havia o temor de que
algum funcionário de Ma-
ranhãozinho chegasse para
trabalhar e encontrasse os
investigadores no local. Em
um dos relatórios periciais
anexados ao inquérito, o
chefe da investigação ano-
tou que “não foi possível
efetuar nesse período, por

razões técnicas e de tempo
hábil, a instalação de todos
os equipamentos necessá-
rios a captar som e imagem
de todos os ambientes”.

Mas o trabalho feito
naquelas horas já permi-
tia que os investigadores
acompanhassem tudo o
que estava se passando
dentro do escritório, em
tempo real.

Imprevisto
No dia 21 de outubro,

ao analisar o material que
estava sendo produzido no
curso da captação ambien-
tal, a PF verificou que al-
guns arquivos haviam sido
corrompidos. O sinal de
recepção estava oscilando,
impossibilitando a equipe
externa de acompanhar o
que estava sendo capitado.

A equipe técnica foi cha-
mada e tentou realizar o
download de todos os ar-
quivos de vídeo produzidos
até aquele momento, mas
constatou que a velocidade
da transmissão de vídeo es-
tava muito baixa e, ao cor-
rigir o problema, o apa-
relho deixou de responder
aos comandos de forma re-
mota.

Foi o momento de maior
dificuldade da operação,
pois os policiais precisaram
entrar de novo no escritó-
rio — algo que não estava
previsto no roteiro de inves-
tigação. Na madrugada de
22 para 23 de outubro, a 1
hora e 1 minuto, os policiais
voltaram ao imóvel com o
objetivo de solucionar o de-
feito apresentado e melho-
rar a transmissão de dados
coletados . Às 2 horas e 28
minutos o trabalho foi finali-
zado. Os investigadores re-
posicionaram o transmissor
e estabeleceram conexão
dos equipamentos. Tudo
isso só poderia ter sido feito
de forma presencial.

O conserto foi provi-
dencial para a PF, que
conseguiu registrar, nos
dias seguintes, os princi-
pais flagrantes contidos no
inquérito. O vídeo em que
Maranhãozinho aparece
manuseando uma caixa de
dinheiro, que os policiais
acreditam ser provenien-
tes de verba desviada de
emendas parlamentares,
só foi possível por causa
do conserto.
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Supremo anula condenação de 14 anos
e 7 meses de prisão do ex-governador

do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.
Antônio Cruz/Agência Brasil

Cabral tem 21 condenações, que somam quase 400 anos de prisão.

O Supremo Tribunal
Federal (STF) anu-

lou as decisões proferi-
das pela 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Ja-
neiro, do juiz Marcelo
Bretas, contra o ex-
governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral e
outros condenados no
bojo da Operação Fra-
tura Exposta e nos des-
dobramentos da mesma
investigação, que re-
sultou nas operações
Ressonância e S.O.S.

Na Fratura Exposta,
Sérgio Cabral, preso
desde 17 de novembro
de 2016, fora conde-
nado a 14 anos e 7
meses de prisão. Na
prática, 2ª Turma do
STF entendeu que o juiz
Marcelo Bretas não era
competente para julgar
o caso e as ações pe-
nais provenientes dessa
investigação.

Essa foi a primeira
vez que uma decisão
contra Cabral foi anu-
lada pela Justiça, o que
pode abrir precedente
para a queda de outros
casos envolvendo o ex-
governador do Rio. Ao
todo, Cabral tem 21 con-
denações, que somam
399 anos e 11 meses de
prisão.

A operação Fratura
Exposta, um desdobra-
mento da Lava-Jato no
estado do Rio de Ja-
neiro, foi deflagrada em
11 de abril de 2017 e foi
a ponta do iceberg para

outras investigações.
O objetivo foi aca-

bar com um suposto
esquema de fraudes
na compra de próteses
para o Instituto Nacio-
nal de Traumatologia e
Ortopedia e Secretaria
Estadual de Saúde do
Rio de Janeiro e que
teria desviado R$ 300
milhões.

A 2ª Turma do STF
entendeu que o juiz
Marcelo Bretas não era
competente para julgar
os casos. O habeas cor-
pus foi impetrado pela
defesa do empresário
Miguel Iskin, investigado
na Operação Ressonân-
cia, que apura possíveis
crimes relacionados ao
fornecimento de equi-
pamentos médicos para
o Estado do Rio de
Janeiro.

No Supremo, os ad-
vogados pediam o re-
conhecimento da ilega-
lidade da criação de um
“juízo universal” para
o processamento e o
julgamento de todas
as operações iniciadas
pelo Ministério Público
Federal do Rio de Ja-
neiro e alegavam a au-
sência de conexão entre
as operações entre as
Operações Calicute e
Fatura Exposta, que jus-
tificasse a competência
da 7ª Vara Federal Cri-
minal do Rio de Janeiro.

A Calicute foi um
desdobramento da Lava
Jato no Rio, deflagrada

em 2016 e a primeira
ação contra Cabral,
atraindo assim a com-
petência da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio de
Janeiro para o caso. No
entanto, a 2ª Turma do
STF entendeu que não
houve conexão entre as
provas produzidas em
ambas as operações.

Agora, o processo
vai ser redistribuído
para uma nova Vara na
Justiça Federal e lá o
juiz poderá aproveitar
os atos instrutórios, ou
seja, os documentos,
petições, depoimentos.
Também caberá a esse
magistrado dar nova
decisão e estabelecer
ou não nova sentença.

A advogada crimi-
nalista Patricia Proetti,
que representa o ex-
governador, avalia que
“a decisão proferida
pela 2ª Turma do STF,
na Operação Fatura
Exposta e demais ope-
rações relacionadas à

saúde da Operação
Lava Jato do Rio de
Janeiro, demonstra res-
peito à Constituição Fe-
deral, às leis processu-
ais penais e ao Estado
Democrático de Direito,
ao fixar limites legais às
regras de prevenção,
afastando o juízo univer-
sal da 7ª Vara Federal
do Rio de Janeiro”.

A advogada comple-
menta que “a conces-
são da ordem por 3 vo-
tos a 1 transcende, en-
tretanto, as operações
de saúde, uma vez que,
nos fundamentos, os
ministros rechaçam as
argumentações, até en-
tão, trazidas pelo MPF
e pelo juiz Marcelo Bre-
tas para fixação da sua
competência em opera-
ções que não envolvam
empreiteiras, como o
caso da Eletronuclear e
Operação Saqueador”,
conclui.
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Justiça mantém demissão de funcionária
que foi ao trabalho com Covid.

NIAID

A mulher não ficou em isolamento domiciliar como exigido.

O Tribunal Regional
do Trabalho da

2ª Região manteve,
por unanimidade, a
demissão por justa
causa de uma fun-
cionária que traba-
lhou mesmo estando
com Covid-19. A
mulher não ficou em
isolamento domiciliar
como exigido e não
usou equipamentos
de proteção ao com-
parecer no local de
trabalho em período
de licença. Ela traba-
lhava como assistente
de alimentos e bebi-
das em um condo-
mínio residencial em
Santos, no litoral de
São Paulo.

A funcionária che-
gou a passar a noite
no condomínio e ale-
gou que foi convi-
dada por um resi-
dente e, segundo
provas apresenta-
das na ação, transi-
tou pelo local sem
o uso de máscara.
A desembargadora-
relatora Jane Gran-
zoto Torres da Silva
da 6ª Turma do TRT-
2 afirmou que a fun-
cionária agiu com ir-
responsabilidade, tra-
balhando mesmo sob
atestado médico.

“Como incontro-
verso nos autos, foi
enorme e indesculpá-

vel a irresponsabili-
dade da reclamante
que, já afastada do
trabalho por força de
sintomas que a en-
caminharam a atendi-
mento médico em 23
de outubro, recebeu,
no dia 29 de outubro,
um diagnóstico de
covid-19”.

A desembargadora-
relatora considerou
o comportamento da
empregada como de
risco para colegas,
moradores e hóspe-
des.
Comprovante
O Ministério Pú-

blico do Trabalho
(MPT) divulgou em
novembro uma nota
técnica na qual ori-
enta que as empresas
continuem pedindo o
comprovante de vaci-
nação contra a Covid-
19 dos trabalhado-
res. Para justificar
a recomendação, o

MPT destacou ”que
os ambientes de tra-
balho possibilitam o
contato de trabalha-
dores com agentes
causadores de doen-
ças infecciosas” e que
a imunidade coletiva
depende da elevada
cobertura vacinal, en-
tre outros fatores.

O órgão também
destacou que a exi-
gência do compro-
vante de vacinação se
assemelha ao passa-
porte vacinal. O pas-
saporte vacinal tem o
aval de especialistas
na área de saúde e
passou a ser exigido
por diversos países.

Antes, uma portaria
do assinada pelo mi-
nistro do Trabalho e
Previdência, Onyx Lo-
renzoni, determinou
que empresas não
podem exigir com-
provante de vacina-
ção contra Covid-19

na hora de contratar
empregados e não
podem demitir por
justa causa quem não
comprovar a vacina-
ção.

A medida adotada
peloministério contra-
riou decisões recen-
tes da Justiça do Tra-
balho e orientações
do próprio MPT.

O ministro Luís Ro-
berto Barroso, do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), determinou
que o governo fede-
ral preste informações
sobre portaria do Mi-
nistério do Trabalho e
Emprego sobre com-
provante de vacina-
ção contra a Covid-
19.

Em dezembro do
ano passado, por dez
votos a um, o STF
decidiu que a vacina
contra o coronavírus é
obrigatória.
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Congresso do Peru rejeita
impeachment de Pedro Castillo.

Reprodução

Presidente peruano venceu as eleições em junho.

O Congresso do
Peru, controlado

pela oposição de di-
reita, rejeitou o impea-
chment do presidente
de esquerda Pedro
Castillo. A moção de
vacância presidencial
não foi admitida, de-
clarou a chefe do Con-
gresso, María del Car-
men Alva, depois que
o pedido de impeach-
ment Castillo obteve
apenas 46 votos no
plenário (eram neces-
sários 52 para aprová-
lo), 76 contra e quatro
abstenções.

Esta foi a quinta mo-
ção de julgamento po-
lítico contra um presi-
dente peruano nos úl-
timos quatro anos e
lembra pedido similares
que levaram à queda
dos presidentes Pedro
Pablo Kuczynski, em
2018, e Martín Vizcarra,
em 2020.

”O Peru não quer
viver mais em crise, o
Congresso reagiu de
acordo com a realidade
terrível que vivem os
peruanos, que querem
estabilidade e soluções
para os problemas que
enfrentam”, disse o
analista político Hugo
Otero, ex-assessor do
falecido presidente Alan
García.

"Trégua"
Castillo, um profes-

sor rural de 52 anos
que assumiu o poder há
apenas quatro meses,
está sob suspeita por

um escândalo de su-
posta ingerência do go-
verno nas promoções
militares, o que deu
margem ao pedido de
impeachment. Por este
caso, também foi con-
vocado a depor em 14
de dezembro perante
a procuradora nacional,
Zoraida Ávalos.

”A única coisa que
Pedro Castillo fez foi
dinamitar os pilares de
nosso Estado”, afirmou
a deputada opositora
Patricia Chirinos ao
apresentar os funda-
mentos do pedido de
impeachment, que não
prosperou.

O Congresso votou
após um debate áspero
de quase duas horas,
no qual o opositor mo-
derado José Alberto Ar-
riola, do Ação Popu-
lar (centro-direita), pe-
diu aos colegas uma
”trégua” para que Cas-
tillo pudesse governar.

”A democracia é
isso, respeitar os re-

sultados. Desta vez,
não chegamos aos vo-
tos necessários, se-
guiremos trabalhando
pela governabilidade
do país”, declarou o
deputado de direita e
almirante da reserva
Jorge Montoya, um dos
promotores da moção
de vacância.

A moção foi apresen-
tada há duas semanas
por três partidos de di-
reita, incluindo o da ex-
candidata presidencial
Keiko Fujimori.

Durante a sessão no
plenário, o edifício do
Parlamento esteve sob
forte proteção policial.
Do lado de fora, diver-
sos apoiadores e oposi-
tores de Castillo se ma-
nifestaram.

Assédio e erros
A possível saída de

Castillo era mencio-
nada desde sua eleição
em junho, denunciada
por partidos opositores
como uma ”fraude”,
apesar do aval dos

observadores da OEA
e da União Europeia.

O presidente convo-
cou nos últimos dias
um diálogo com os diri-
gentes da oposição na
tentativa de se salvar
do que qualificou como
uma moção ”sem res-
paldo e com absoluta ir-
responsabilidade”. No
entanto, Keiko Fujimori
e outros líderes da di-
reita se recusaram a fa-
lar com ele, embora ou-
tros opositores atende-
ram ao chamado.

O professor rural de
52 anos venceu Fuji-
mori no segundo turno
da eleição presidencial
em junho. Desde que
assumiu o cargo, em 28
de julho, tem sido per-
seguido pela oposição
por seus próprios erros
e por divergências em
seu partido que causa-
ram a saída de dez mi-
nistros.
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Olaf Scholz assume como premiê e
encerra era Merkel na Alemanha.

Reprodução

Scholz disse que quer que a Alemanha trilhe novos rumos.

Q uando o Parlamento
alemão confirmou o

líder social-democrata Olaf
Scholz como novo chan-
celer da Alemanha nesta
quarta-feira (8), teve fim um
dos capítulos mais impor-
tantes da história contempo-
rânea do país: os 16 anos
de Angela Merkel como
dirigente damaior economia
da zona do euro.

Merkel, que não tentou
reeleição no pleito realizado
em setembro e viu seu
partido ser derrotado pelos
social-democratas, passou
o bastão para Scholz, ex-
vice-chanceler e ministro
das finanças de Ângela.

O caminho para a eleição
de Scholz no Bundestag co-
meçou há meses, logo após
a apresentação dos resul-
tados das eleições de se-
tembro. Apesar de liderar
a legenda mais votada no
pleito, o Partido Social De-
mocrata (SPD), Scholz pre-
cisou de paciência e habili-
dade política para costurar
um acordo de coalizão iné-
dita com outros dois parti-
dos: o Partido Liberal De-
mocrático (FDP), de centro-
direita, e os Verdes, ambien-
talista de centro-esquerda.

Lideranças das três le-
gendas anunciaram que os
termos para o acordo de co-
alizão haviam sido alcança-
dos no fim do mês passado,
porém cada uma das siglas
precisou aprovar as resolu-
ções internamente, antes da
formalização da coligação.
O documento final, de 177
páginas, foi firmado e apre-
sentado ao público na terça-
feira (7), no museu Futu-
rium, em Berlim.

O plano do novo go-
verno, batizado de ”Dare
More Progress” (”Ousemais
progresso”, em tradução li-
vre), aponta como priori-
dade a contenção da pan-
demia da covid-19, que vem

batendo recordes de con-
taminação dia após dia no
país europeu. No entanto,
além da questão emergen-
cial, é possível identificar
como aspectos centrais do
plano de governo a preo-
cupação com as mudanças
climáticas, a modernização
da economia e a introdução
de políticas sociais mais li-
berais — pontos que reve-
lam o papel ativo de verdes
e liberais na definição das
”linhas mestras” do acordo.

”Nós dissemos que que-
ríamos nos aventurar por
mais progresso, e desta
semana em diante nós
queremos trabalhar pelo
progresso”, disse Christian
Lindner, líder do Partido
Democrático Liberal e futuro
ministro das finanças. En-
quanto isso, Robert Habeck,
líder dos ambientalistas e
novo ministro da Economia
e do Clima, afirmou que
”a grande tarefa da nossa
geração” será resolver a
tensão entre questões eco-
lógicas e necessidades
econômicas. ”Isso domina
todo o acordo de coalizão
e será, além de todas as
outras crises, a tarefa central
deste governo”, disse em
entrevista coletiva.

A união entre os três par-
tidos — que tinham diferen-
ças marcantes antes da elei-
ção — foi alcançada com
relativa rapidez na visão de
analistas e, pelo menos em
público, ocorreu com uma
harmonia inesperada. Os
termos do acordo foram
aprovados por SPD e FDP
em encontros dos partidos
durante o último fim de se-
mana, sendo aprovados por
90% dos representantes. Os
Verdes submeteram o texto
a uma eleição aberta, que
teve a participação de cerca
de 71 mil membros do par-
tido, e ainda assim alcança-
ram 86% de aprovação.

”Se a boa cooperação
que funcionou enquanto es-
távamos formando o go-
verno continuar a funcionar,
será um momento muito,
muito bom para as tare-
fas que temos pela frente”,
disse Scholz.

Após a apresentação
do plano, o líder social-
democrata comentou sobre
alguns temas da agenda
internacional. Scholz anteci-
pou que o novo governo vai
priorizar a aproximação e o
trabalho com democracias
ao redor do mundo e que
pretende estreitar e fortale-
cer os laços com parceiros
da União Europeia — con-
firmando que sua primeira
viagem internacional deve
ter como destino Paris.

O novo chanceler ale-
mão também criticou a
movimentação militar russa
na fronteira com a Ucrânia.
”Precisa ficar muito, muito
claro que seria uma situação
inaceitável se houvesse uma
ameaça à Ucrânia”, disse,
ressaltando que a fronteira
do país europeu não pode
ser violada.
Novo começo
Com a maioria garantida

no Parlamento, a transfe-
rência de poder acontece
de maneira imediata, e a

centro-esquerda retorna
ao poder pela primeira
vez desde o governo de
Gerhard Schröder (chance-
ler de 1998 a 2005). Em
contrapartida, Merkel —
primeira mulher a governar
o país — deixa o cargo após
5.860 dias, apenas nove a
menos do que seu mentor,
Helmut Kohl.

A trajetória de Merkel é
marcada por momentos de
brilho, como a recepção dos
migrantes em 2015 e sua
aptidão para administrar cri-
ses, mas também pela falta
de ambição na luta con-
tra a mudança climática e
na modernização da Alema-
nha. No balanço, pesam a
favor dela quatro reeleições
por meio de um processo
democrático estabelecido.

”Angela Merkel foi uma
chanceler que teve êxito”,
elogiou Scholz, ao home-
nagear uma governante
que ”permaneceu fiel a ela
mesma durante 16 anos
marcados por várias mu-
danças”. Apesar da home-
nagem, o novo chanceler
não nega que pretende
trilhar seu próprio caminho.
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Assessora de Boris Johnson renuncia após
vazamento de vídeo de festa na residência

oficial do premiê durante o lockdown.
Reprodução

O premiê britânico Boris Johnson.

U ma das princi-
pais assessoras do

primeiro-ministro Boris
Johnson renunciou ao
cargo nesta quarta-
feira (8) após a mídia
britânica divulgar um
vídeo onde ela aparece
rindo após a menção
a uma festa que teria
sido realizada em Dow-
ning Street no Natal do
ano passado, quando
as festividades foram
proibidas pelo governo
para conter a pandemia
de covid.

Por uma semana, o
premiê negou acusa-
ções de que sua equipe
tivesse quebrado re-
gras restritivas ao rea-
lizar uma festa de Natal,
após o jornal Mirror
relatar que várias fes-
tas teriam ocorrido no
período, incluindo uma
reunião regada a vinho
para 40 a 50 pessoas.
Mas, no final da terça-
feira (7), a história do
governo enfraqueceu
quando surgiu um ví-
deo em que membros
da cúpula do gabinete
de Johnson aparecem
fazendo piadas sobre o
suposto evento. A gra-
vação seria de quatro
dias após a reunião.

Nesta quarta, o
primeiro-ministro se
desculpou perante o
Parlamento e se disse
furioso com o vídeo
exibido em primeira
mão pela ITV na noite

de terça. Apesar disso,
ele voltou a negar que
alguma festa tenha sido
realizada em Downing
Street, seu escritório e
residência oficial.

Diálogos
No vídeo exibido

pela emissora britâ-
nica, gravado no ano
passado, a conselheira
Allegra Stratton apa-
rece ensaiando para
um briefing diário em
Downing Street. Ou-
tro consultor Johnson
pergunta: ”Acabei de
ver relatos no Twitter de
que houve uma festa
de Natal em Downing
Street na sexta-feira à
noite. Você reconhece
esses relatos?”.

Stratton ri e res-
ponde: ”Eu fui para
casa”, antes de per-
guntar: ”Qual é a res-
posta?”.

Em outro trecho, é
possível ouvir Strat-
ton dizendo:”Está tudo
bem com queijo e vi-
nho? Foi uma reunião
de negócios (...) Essa
festa fictícia foi uma reu-
nião de negócios”, ela
continuou, antes de rir
e acrescentar: ”E não
teve distanciamento so-
cial”.

Horas depois da
exibição das imagens,
Stratton renunciou ao
cargo. Em uma de-
claração chorosa, ela
disse que se arrepen-
deria das observações

que fez no vídeo pelo
resto de seus dias. ”Eu
entendo a raiva e a frus-
tração que as pessoas
sentem. Para todos
vocês que perderam
entes queridos, que su-
portaram uma solidão
insuportável e lutaram
com seus negócios
— eu realmente sinto
muito”, disse ela.

Críticos do governo
acusaram Johnson de
mentir e tentar encobrir
o evento em Downing
Street. Também houve
um sentimento de raiva
por parte de alguns bri-
tânicos que, na época,
foram impedidos, pelas
regras de lockdown, até
mesmo de se despe-
dir de parentes mori-
bundos.

O líder do Partido
Trabalhista, Keir Star-
mer, acusou Johnson
de ”considerar o pú-
blico tolo”, enquanto
Ian Blackford do Partido
Nacional Escocês pe-

diu a renúncia do pre-
miê.

”Peço desculpas
sem reservas pela
ofensa que isso causou
em todo o país e peço
desculpas pela impres-
são que isso dá”, disse
Johnson durante sua
sessão semanal de per-
guntas e respostas no
Parlamento, acrescen-
tando que o secretário
do Gabinete, Simon
Case, que é chefe do
serviço público, inves-
tigaria o caso e que
se fosse constatado
que houve violações do
lockdown, haveria ação
disciplinar.

”Mas eu repito... que
fui repetidamente as-
segurado desde que
essas alegações sur-
giram, que não houve
festa e que nenhuma
regra contra a covid foi
quebrada.”
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Mais de 73 mil brasileiros renovaram
vistos para morar em Portugal.

EBC

Portugal apresenta melhor qualidade de vida e mais oportunidades.

C ada vez mais brasileiros
procuram Portugal para

viver. E uma grande parte
dos que emigraram pensam
em continuar no país. Uma
prova: das 157.065 reno-
vações automáticas de re-
sidência feitas por estran-
geiros, 73.116 são de bra-
sileiros (46,5%). Isso sig-
nifica aproximadamente 4,3
mil vistos renovados diaria-
mente. É o topo do ranking
das nacionalidades.

Os dados foram com-
pilados pelo Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) desde julho de 2020,
quando a ferramenta digital
de renovação estreou. E
o número deve aumentar,
porque a medida abrange
documentos com validade
até o fim deste ano, mas o
SEF já abriu 25 mil novas
vagas para janeiro de 2022,
sendo 7.080 para renova-
ções.

Em 2019, último ano an-
tes da explosão da pande-
mia de Covid-19, 36 mil bra-
sileiros renovaram seus vis-
tos em Portugal.

Após enfrentar proble-
mas de falta de vagas, o
SEF criou a ferramenta digi-
tal. Porém, o drama conti-
nuou para parte dos brasilei-
ros, principalmente aqueles
com contrato de trabalho e à
espera da primeira residên-
cia. Duas brasileiras ajuda-
ram a mudar esta história.

Ao mesmo tempo em
que abriu mais vagas para
regularizar imigrantes com
contrato de trabalho, o ór-
gão, com previsão de extin-
ção em seis meses, aumen-
tou a fiscalização contra a
imigração ilegal.

O país vive uma nova
onda de imigração do Bra-
sil. Os pedidos de vistos
de estudantes aumentaram,
assim como a busca de em-
presas portuguesas por pro-

fissionais de TI.
A falta de mão de obra

não é apenas digital e se
estende a vários setores e
regiões, mas principalmente
no interior, onde o governo
ampliou o programa para
trabalhar no interior e inclui
estrangeiros.

A tendência é que esta
onda de imigração abranja
diversas camadas da soci-
edade brasileira, do milio-
nário na corrida pelo visto
gold ao trabalhador que pre-
cisa de dois ou mais empre-
gos para sobreviver em Por-
tugal.

O Brasil é a maior co-
munidade estrangeira, com
183.993 pessoas, segundo
o SEF. Mas o número é
ainda maior se forem incluí-
dos os brasileiros com cida-
dania europeia ou em pro-
cesso de regularização. Da-
dos do Itamaraty indicam
276,2 mil e Portugal como
segundo destino no exterior.
Outras estimativas apontam
350 mil.

Trabalho
Até 2023, brasileiros têm

um atalho e apoio finan-
ceiro se quiserem trabalhar
no despovoado interior de
Portugal. Publicada no Diá-
rio da República, a porta-
ria 283/2021 amplia por dois
anos o programa de repo-
voamento Emprego Interior
Mais e inclui trabalhadores
estrangeiros de países de
fora da União Europeia.

Não significa que o go-
verno de Portugal está con-
tratando imigrantes. Mas a
contrapartida do Executivo
será um suporte de até � 4,8
mil (R$ 30 mil) para incenti-
var amudança, que também
é elegível para portugueses
residentes no litoral e emi-
grados que queiram voltar
ao país.

Valor dos subsídios:
— Subsídio direto: �

2.633 (R$ 16,8 mil) até � 4,8
mil (R$ 30 mil). — Acrés-
cimo de 20% por cadamem-
bro da família até � 1.316 (R$
8,4 mil). —Máximo de � 878
(R$ 5,6 mil) para despesas
de mudança.

Mas quem pode concor-
rer? Traduzindo o texto
da portaria, e de acordo
com as informações repas-
sadas pelas assessorias de
imprensa dos ministérios do
Trabalho e da Coesão Terri-
torial, um brasileiro contra-
tado por qualquer empresa
do mundo ou um autônomo
estão aptos, desde que pas-
sem pelos trâmites do Ser-
viço de Estrangeiros e Fron-
teiras (SEF) para obtenção
do visto de residência.

Exemplo: um trabalha-
dor contratado por uma em-
presa carioca com possi-
bilidade de trabalho à dis-
tância pode se inscrever.
Tem que apresentar o con-
trato e os demais documen-
tos. Vira nômade digital, imi-
grante da moda e que Por-
tugal pretende atrair com o
programa, desde que fixe
base no interior.

O mesmo funciona
para um empreende-
dor/freelancer/empresário,
desde que comprove a
atividade autônoma.

”Tendo em vista atrair
cidadãos estrangeiros para
Portugal, fomentando-se
o mercado de trabalho,
alarga-se o âmbito da me-
dida à fixação em território
do interior de nacionais de
países da União Europeia,
da Suíça e do Espaço
Econômico Europeu, bem
como nacionais de países
terceiros, que aí pretendam
residir e exercer uma ativi-
dade”, informa o texto da
portaria.

A ponte começou a ser
construída em agosto deste
ano, mas o programa tinha
validade até dezembro. E
agora ganhou uma janela
mais ampla e internacional
pelos próximos 24 meses.

Ao todo, 710 pessoas
mudaram do litoral para o
interior com ajuda do pro-
grama, mas Portugal pre-
cisa de muito mais se qui-
ser reverter o desequilíbrio
demográfico, agravado pela
pandemia de Covid-19.

As candidaturas são fei-
tas no site do Instituto do
Emprego e Formação Pro-
fissional, IEFP, onde há mais
detalhes.
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Cartórios no Estado registram aumento
de 81% na validação de documentos
de brasileiros para viver no exterior.

Reprodução

Pandemia e crise econômica aceleram a busca pelo serviço.

A s dificuldades en-
frentadas pelo Brasil

durante a crise de saúde
pública causada pela
pandemia da Covid-19,
aliada a perda do poder
aquisitivo das famílias
em razão da desvalori-
zação da moeda, tem
feito com que cada vez
mais gaúchos tentem
a vida no exterior. É o
que mostram também
o aumento nos atos de
apostilamentos, serviço
de validação de docu-
mentos escolares e de
dupla cidadania feitos
em cartórios, que cres-
ceram 81% no segundo
semestre deste ano no
Estado.

Dados do Colégio
Notarial do Brasil – Se-
ção Rio Grande do Sul
(CNB/RS), entidade que
reúne os cartórios de
notas do Estado, mos-
tram que entre junho e
novembro de 2021 fo-
ram realizados mais de
48 mil Apostilamentos
no Rio Grande do Sul,
enquanto no mesmo
período do ano passado
foram validados 26 mil
documentos.

Quando observados
apenas aqueles refe-
rentes a solicitações de
vistos para estudos ou
abertura de processos
de dupla cidadania,
o crescimento foi de
113%, passando de 19,6
mil no segundo semes-
tre do ano passado,

para 41,9 mil no mesmo
período de 2021. Em
2020, os documentos
apostilados referentes a
quem desejava estudar
ou tirar dupla cidadania
representavam 73% do
total de atos praticados,
enquanto em 2021 já
representam 86% das
solicitações.

“O processo de le-
galização de documen-
tos brasileiros para uso
no exterior tornou o pro-
cesso mais simples, rá-
pido e menos burocrá-
tico, feito diretamente
em cartório. Entre as ra-
zões para o crescimento
no movimento emigra-
tório brasileiro estão a
crise econômica e a alta
do desemprego durante
a pandemia, que fez
com que muitas pes-
soas buscassem opor-
tunidades fora do Bra-
sil”, destacou o presi-
dente do CNB/RS, José
Flávio Bueno Fischer.

Dados do Ministério
das Relações Exteriores
já mostravam um au-
mento de quase 20%
no número de brasi-
leiros vivendo no ex-
terior em comparação
com 2018, isso sem se
computar o número da-
queles que vivem ilegal-
mente. Ainda segundo
a pasta, 4,2 milhões de
brasileiros moram atual-
mente longe do País.

O apostilamento, re-
alizado em cartórios de
todo o País, é utilizado
para autenticar e per-
mitir o reconhecimento
mútuo de documentos
brasileiros em outros
118 países. Entre os do-
cumentos mais comuns
de serem apostilados
estão as certidões de
nascimento, casamento
e óbito, as escrituras
de divórcio, inventário,
compra e venda e união
estável, procurações,
testamentos, diplomas,

históricos e certificados
escolares.
Convenção de Haia
e apostilamento

digital

O apostilamento visa
dar agilidade e rapidez
ao reconhecimento e
autenticidade internaci-
onal de diferentes do-
cumentos dos países
signatários da Conven-
ção de Haia, firmado em
1965, na Holanda. Sob
coordenação e regula-
mentação de aplicação
do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), a Con-
venção entrou em vigor
no Brasil em 2016. Em
junho de 2021 a base de
dados do Apostilamento
do CNJ foi migrada para
o sistema gerido pelo
Colégio Notarial do Bra-
sil – Conselho Federal.
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Assembleia Legislativa do RS aprova
concessão de bolsa mensal de 150 reais
para 80 mil alunos do Ensino Médio.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Governo gaúcha deve investir R$ 180 milhões até o fim de 2022 para manter estudantes em sala de aula.

A Assembleia Legis-
lativa do RS apro-

vou por unanimidade
o programa ”Todo Jo-
vem na Escola”, por
meio do qual o go-
verno gaúcho pagará
bolsa mensal de R$
150 a cerca de 80 mil
estudantes com baixa
renda familiar. O ob-
jetivo é reduzir o im-
pacto da pandemia na
rede estadual, preve-
nir a evasão escolar e
incentivar a conclusão
do Ensino Médio.

A Secretaria Esta-
dual da Educação (Se-
duc) creditará o auxílio
financeiro noCartão Ci-
dadão da Família. Ao
todo, devem ser aten-
didos cerca de 80 mil
estudantes de 15 a 21
anos. O investimento
total pelo Executivo é
de R$ 180 milhões até
dezembro de 2022.

Dentre os requisitos
para receber a bolsa,
estão: atender aos
critérios de renda do
CadÚnico e ter Cartão
Cidadão, estar regular-
mente matriculado no
Ensino Médio da rede
estadual de ensino,
apresentar frequência
mensal mínima de 80%
e participar regular-
mente em avaliações e
ações promovidas pela
Seduc.

O primeiro paga-
mento da bolsa es-

tudantil está previsto
para 20 de dezembro,
retroativo aos meses
de outubro e novembro
(R$ 300). Já o depósito
de dezembro deve ser
feito em 20 de janeiro
de 2022.

Além da distribuição
de bolsas de estudo
para alunos do Ensino
Médio, o programa
”Avançar na Educa-
ção” abrange um plano
de investimentos de R$
1,2 bilhão até o final
do ano que vem, com
recursos do Tesouro
do Estado. As ações
contemplam segmen-
tos como obras, tec-
nologia, capacitação
e programas para me-
lhorar a aprendizagem.

Magistério

Na tarde desta
quarta-feira (8), o go-
vernador gaúcho Edu-
ardo Leite protocolou
na Assembleia Legis-

lativa um projeto para
reajuste geral de 32%
nos salários dos pro-
fessores da rede es-
tadual, já a partir de
janeiro. A expectativa
do Palácio Piratini é
de que o texto seja
apreciado e votado no
Parlamento antes do
recesso de fim de ano.

O chefe do Execu-
tivo havia detalhado a
proposta durante a ma-
nhã para deputados da
base aliada. Secretá-
rios estaduais também
conversaram sobre o
tema com representan-
tes do Cpers/Sindicato.
Conforme o Palácio
Piratini, a iniciativa ga-
rante a prioridade de
garantir a manuten-
ção do piso nacional
sem comprometer o
equilíbrio fiscal do Rio
Grande do Sul.

Com a proposta, o
aumento médio efetivo
para professores em

sala de aula, com-
pondo cerca de 60
mil profissionais ativos,
deve ser de 22,5%,
acima da variação acu-
mulada de 19,5% do
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor
(INPC) desde o início
de 2019.

Se aprovado, o novo
valor se aplicará exclu-
sivamente aos salários,
bem como à respectiva
referência para o sub-
sídio dos professores
e dos profissionais da
educação e especialis-
tas admitidos mediante
contratação temporá-
ria. Ficaria vedada
a repercussão sobre
quaisquer outras par-
celas remuneratórias,
permanentes ou transi-
tórias, não expressa-
mente mencionadas.
(Marcello Campos)
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Professores da rede estadual
gaúcha podem ter reajuste de 32%
nos salários a partir de janeiro.

EBC

Subsídio inicial para regime de 40 horas em licenciatura plena passará
de R$ 3.030 para R$ 4 mil.

N a tarde desta quarta-
feira (8), o governa-

dor gaúcho Eduardo Leite
protocolou na Assembleia
Legislativa um projeto
para reajuste geral de 32%
nos salários dos profes-
sores da rede estadual,
já a partir de janeiro. A
expectativa do Palácio
Piratini é de que o texto
seja apreciado e votado
no Parlamento antes do
recesso de fim de ano,
que começa em menos
de duas semanas.

O chefe do Execu-
tivo havia detalhado a
proposta durante a ma-
nhã para deputados da
base aliada. Secretários
estaduais também con-
versaram sobre o tema
com representantes do
Cpers/Sindicato. Con-
forme o Palácio Piratini,
a iniciativa garante a pri-
oridade de garantir a ma-
nutenção do piso nacional
sem comprometer o equi-
líbrio fiscal do Rio Grande
do Sul.

Com a proposta, o au-
mento médio efetivo para
professores em sala de
aula, compondo cerca de
60 mil profissionais ati-
vos, será de 22,5%, acima
da variação acumulada de
19,5% do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) desde o início de
2019.

Se aprovado, o novo
valor se aplicará exclu-
sivamente aos salários,
bem como à respectiva
referência para o subsídio
dos professores e dos
profissionais da educação
e especialistas admiti-

dos mediante contrata-
ção temporária. Ficaria
vedada a repercussão
sobre quaisquer outras
parcelas remuneratórias,
permanentes ou transitó-
rias, não expressamente
mencionadas.

No caso dos inativos
com paridade, o aumento
é menor, com reajuste
efetivo médio de 6,15%,
tendo em vista que tais
profissionais tendem a ter
parcela de irredutibilidade
em maior valor.

Nos últimos 12 anos,
o piso nacional do magis-
tério aumentou 203,81%,
enquanto a inflação foi de
92,20% (Índice de Preços
ao Consumidor Amplo, o
IPCA) ou 93,15% (INPC).
Com a Portaria Interminis-
terial MEC/ME 8, de 24
de setembro de 2021, o
piso deverá ter aumento
de 31,3% em janeiro de
2022.

O subsídio de entrada
na carreira para o regime
de 40 horas, em licenci-
atura plena, sem consi-
derar possíveis adicionais,
passará de R$ 3.030 para
R$ 4.000.

Nas contas do Palácio
Piratini, o conjunto de me-
didas implica custo anual
de R$ 650 milhões. So-
mado ao investimento já
anunciado para pessoal
pelo programa ”Avançar
na Educação” (contrata-
ção de 4 mil professores
e concessão de bolsas de
aperfeiçoamento), será R$
1,07 bilhão em pagamen-
tos adicionais aos profes-
sores até o fim de 2022.

Considerações
“Os professores do Es-

tado do Rio Grande do
Sul vão receber 32% de
aumento na tabela inteira
de remuneração”, ressal-
tou Eduardo Leite ao deta-
lhar o projeto. ”Os 60 mil
professores que estão em
sala de aula, nas escolas,
vão receber um reajuste
efetivo de 22,5%, maior do
que a inflação desde 2019
até aqui.” Ele acrescen-
tou:

”O professor que entra
no Estado para dar aula
recebe hoje R$ 3.030 e vai
passar a receber R$ 4.000.
É um avanço importante
e isso acontece com con-
tas e os salários em dia,
sem atrasar vencimentos.
É com muita responsabili-
dade que esse reajuste é
dado, pois fizemos refor-
mas, organizamos o Es-
tado e agora temos capa-
cidade de avançar na dire-
ção de uma remuneração
melhor aos professores”.

Ainda de acordo com
o governador, ”a inicia-

tiva cumpre a prioridade
de garantir a manutenção
de pagamento do piso na-
cional, preservando a es-
trutura de classes e ní-
veis do plano de car-
reira aprovada pelo Parla-
mento estadual em 2020,
ao mesmo tempo em que
qualifica as condições das
escolas com mais inves-
timentos, tudo isso den-
tro de um contexto fiscal-
mente sustentável”.

Por fim, o chefe do
Executivo estadual menci-
onou: “Estamos em uma
situação melhor, mas o
Rio Grande do Sul ainda
tem desafios para uma dé-
cada: pagamento de pre-
catórios, pagar dívida com
a União. Tudo isso le-
vando em conta a incer-
teza quanto ao cenário
econômico para os próxi-
mos anos. Depois desses
pagamentos, aí sim tere-
mos um Estado com ca-
pacidade de contratar em-
préstimos e de fazer inves-
timentos”. (Marcello Cam-
pos)
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Ex-prefeito de Santa Maria, Cezar
Schirmer diz que sua gestão não
teve responsabilidade sobre a

tragédia na boate Kiss.
Juliano Verardi/TJ-RS

P refeito de Santa Maria na
época do incêndio da bo-

ate Kiss, em janeiro de 2013,
Cezar Schirmer foi ouvido no
Fórum Central de Porto Alegre
nesta quarta-feira (8), oitavo
dia de julgamento dos réus
pela tragédia. Ele criticou a
investigação do caso pela Polí-
cia Civil e disse que a sua ges-
tão não teve responsabilidade
pelo incidente que matou 242
pessoas.

“’Falta mais gente no julga-
mento’. Faz anos que ouço
isso. É uma estratégia de de-
fesa. Essa foi a narrativa mon-
tada desde o início”, prosse-
guiu o emedebista de 69 anos,
atual titular da Secretaria de
Planejamento e Assuntos Es-
tratégicos da capital gaúcha.
Em 27 de janeiro de 2013,
Schirmer iniciava seu segundo
mandato à frente da adminis-
tração municipal.

“Recebi mais de 50 ofícios,
2 mil perguntas e responde-
mos adequadamente. A pre-
feitura de Santa Maria foi a
mais investigada do planeta”,
declarou. O expediente crimi-
nal contra Schirmer foi arqui-
vado pela 4ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça em 18
de julho de 2013, a pedido do
Ministério Público (MP).

Legislação
Quando a Boate Kiss foi

inaugurada, eram outros só-
cios, e não os réus Elissandro
Callegaro Spohr e Mauro Lon-
dero Hoffmann, que a admi-
nistravam. Kiko passou a res-
ponder pela casa a partir de
abril de 2010. De acordo com
o ex-prefeito, no momento do
incêndio, a Boate Kiss tinha li-
cença para operar.

Sobre as condições legais
para funcionamento do esta-
belecimento, Schirmer citou o
Decreto Executivo nº 32/2006,
vigente à época. Tal legis-
lação estabelecia que, entre
as exigências para emissão

do alvará de localização (que
permite o funcionamento das
casas noturnas), é necessá-
rio apresentar os alvarás sa-
nitário, de prevenção e prote-
ção contra incêndio (APPCI),
licença ambiental de opera-
ção, estudo de impacto de vizi-
nhança, laudo técnico de iso-
lamento acústico etc.

O primeiro documento ex-
pedido para a Boate Kiss foi
o APPCI, em 22 de agosto de
2009, a pedido dos seus an-
tigos sócios. Nesse período,
houve uma série de problemas
com a casa, que chegou a
ser multada 7 vezes e a sofrer
um embargo em 25 de novem-
bro de 2009 por não ter toda
a documentação exigida para
se manter funcionando. Isso
só ocorreu em 14 de abril de
2010, quando foi emitido o al-
vará de localização. A partir de
então, “a Kiss estava regular e
em cumprimento com a legis-
lação”.

A licença ambiental de
operação e o alvará sanitário
são renovados anualmente
(com vistoria in loco). O
alvará sanitário estava vencido
e em processo de renova-
ção. “Santa Maria tem 16
mil estabelecimentos e 4 mil
servidores. A renovação do
alvará sanitário demorou, sim,
mas ele não é essencial para
uma boate”, afirmou o ex-
prefeito.

O Ministério Público mos-
trou um documento emitido
pelos bombeiros, em 2012,
recebido pela irmã de Elis-
sandro Spohr, que era uma
das gerentes da boate, adver-
tindo para que não houvesse
a queima de material inflamá-
vel no interior do estabeleci-
mento. O ex-prefeito disse que
só teve o conhecimento desse
documento após a ocorrência
do incêndio.

No que se refere à preven-
ção e proteção contra incên-
dio, Schirmer disse que a res-

ponsabilidade, de acordo com
regulamentação estadual, de
1997, é do Corpo de Bombei-
ros. “A prefeitura não se envol-
via nisso. Quando a prefeitura
recebia este documento , ele
tinha fé pública.”

Também o uso de artefa-
tos pirotécnicos não era de
atribuição do município, se-
gundo ele. Afirmou também
que nunca houve nenhummo-
vimento para a cassação do
alvará de localização da boate.

Dia da tragédia
O ex-prefeito lembrou que

foi acordado de madrugada
com a informação do incên-
dio na Boate Kiss. Chegou
no local por volta das 5 ho-
ras. Ele disse que conversou
com autoridades de diferentes
áreas para montar uma frente
de atendimento a vítimas e fa-
mílias. “Passei a verificar o
que a prefeitura poderia fazer.
Criamos um pronto-socorro 24
horas, contratamos 42 profis-
sionais da área de saúde men-
tal para oferecer atendimento
às pessoas.”

Decidiu-se que o velório
seria no Centro Desportivo
Municipal (CDM). O Exército
ajudou a montar a estrutura.
A então Presidente da Repú-

blica, Dilma Rousseff, ligou
para ele para prestar solidari-
edade e disse que estava in-
terrompendo a sua viagem no
Chile e indo para Santa Maria.
“Tivemos uma conversa emo-
tiva”, contou.

Críticas à polícia
No começo do seu depoi-

mento, ao fazer um relato geral
ao magistrado, Schirmer fez
duras críticas ao trabalho re-
alizado pela Polícia Civil, res-
ponsável pelo inquérito poli-
cial que apurou as causas e
responsabilizações iniciais do
incêndio, que considerou ter
sido realizado de forma “me-
díocre e espetaculosa”.

“Eu disse, à época, que o
inquérito era uma ’aberração
jurídica’ e eu vou explicar
porquê”, declarou. Schirmer
apontou indiciamentos que
considerou incoerentes. Disse
que era “notável e notória
a má vontade da polícia”.
Informações falsas eram pas-
sadas à imprensa, “de forma
subterrânea”. “O inquérito foi
feito pela imprensa, não era
um inquérito sério.” Disse
ainda que “faltou coragem,
isenção, responsabilidade aos
responsáveis”.
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Sócio da boate Kiss chora em
depoimento e diz que banda usou

artefato pirotécnico sem autorização.
Reprodução

Elissandro Spohr, um dos sócios da boate Kiss em 2013, ano do
incêndio, e um dos réu do julgamento.

O sócio da boate Kiss
Elissandro Spohr

(Kiko), o primeiro dos réus
a ser interrogado pelo tri-
bunal do júri, nesta quarta-
feira (8), chorou ao recor-
dar de como começou a
administrar a boate onde
ocorreu um incêndio que
deixou mais de 242 mortos
e mais de 600 feridos.
“Quando se fala de Kiss,
se lembra da parte ruim,
e às vezes quando o cara
lembra da boa também
causa uma coisa porque
também teve uma parte
boa”, disse ele ao lembrar
das ideias que teve para a
casa noturna. Ele também
falou que a banda Gurizada
Fandangueira usou artefato
pirotécnico sem sua autori-
zação.

Ele começou seu de-
poimento pouco após às
18h, falando sobre duas
origens. “Sou natural de
Santa Rosa, morei em ou-
tras cidades como Cha-
pecó, Santa Rosa. Voltei
para Santa Maria, seguia
trabalhando com transporte
e pneu, tocava, eu era mú-
sico e no meio do caminho,
vim ser proprietário da bo-
ate Kiss.”

Spohr se emocionou ao
lembrar como passou de
músico a empresário que
administrava a boate. Ele
detalhou ao júri como foram
as primeiras ideias para ex-
pandir o público e os negó-
cios da casa noturna. ”Vou
montar uma quinta cha-
mada quinta absoluta, va-
mos botar dose dupla de
Absolut a noite toda. Uni-
versitário ou não vai pagar
ou a entrada que for pagar
reverte em consumo. Fi-
zemos a quinta absoluta e
foi lindo, foi uma maravilha.
Foi tudo perfeito. A Kiss co-

meçou a ter um sucesso.”

Sorteio
Antes do interrogatório,

o juiz Orlando Faccini Neto
realizou, à tarde, um sorteio
para definir a ordem dos
réus a serem interrogados.
Após Elissandro Spohr, fa-
larão ao tribunal Luciano
Bonilha, Mauro Hoffmann,
Marcelo de Jesus dos San-
tos - depoimentos previs-
tos para ocorrer a partir de
quinta-feira (9).

Nesta quarta, antes de
Spohr, foram ouvidos pelo
tribunal do júri o ex-prefeito
de Santa Maria, Cezar
Schirmer, seguido pelo pu-
blicitário, Fernando Bergoli,
o empresário do setor de
bebidas Geandro Kleber de
Vargas Guedes e, por fim,
o promotor de justiça de
Santa Maria Ricardo Lozza.

Prefeito na época
disse que não teve
responsabilidade

O atual secretário de
Planejamento e Assuntos
Estratégicos de Porto Ale-
gre e ex-prefeito de Santa
Maria, Cezar Schirmer,
afirmou na manhã desta
quarta-feira (8), em um
dos depoimentos mais
esperados, que a gestão
municipal da cidade da
Região Central do Estado
não teve responsabilidades
sobre a tragédia na Boate
Kiss em 2013.

“’Falta mais gente no jul-
gamento’. Faz oito anos
que ouço isso. É uma estra-
tégia de defesa. Essa foi a
narrativa montada desde o
início”, disse Schirmer, pri-
meira testemunha a ser ou-
vida no oitavo dia de julga-
mento do caso Kiss.

Em 27 de janeiro de
2013, Schirmer, hoje com
69 anos, estava iniciando o

segundo mandato à frente
da administração munici-
pal. “Recebi mais de 50
ofícios, 2 mil perguntas e
nós respondemos adequa-
damente. A Prefeitura de
Santa Maria foi a mais in-
vestigada do planeta”, de-
clarou.

O expediente criminal
contra Schirmer foi arqui-
vado pela 4ª Câmara Cri-
minal do Tribunal de Jus-
tiça em 18 de julho de 2013,
a pedido do Ministério Pú-
blico.

Interrogatórios
nesta quinta
Nesta quinta-feira (9),

devem ser interrogados os
reús Luciano Bonilha Leão,
Mauro Londero Hoffmann
e Marcelo de Jesus dos
Santos. Eles serão ques-
tionados pelo juiz Orlando
Faccini Neto, pelo Minis-
tério Público (que faz a
acusação), pelo Assistente
de Acusação, sua própria
defesa e pelos Advogados
dos outros réus. Se deseja-
rem, também poderão ficar
em silêncio.

Resumo da
tragédia

O incêndio da Boate
Kiss aconteceu na madru-
gada de 27 de janeiro de
2013, em Santa Maria. De
acordo com o processo, a
tragédia foi provocada pela
imprudência dos integran-
tes da banda Gurizada Fan-
dangueira em usar artefato
pirotécnico dentro de um
ambiente fechado e pelo
fato de haver aglomeração
de público além da capaci-
dade prevista no local.

As chamas se alas-
traram rapidamente por
causa do material inflamá-
vel usado como isolamento
acústico, que produziu uma
fumaça preta e tóxica. A
boate estava lotada, e não
havia saída de emergência.
Morreram 242 pessoas e
636 ficaram feridas.

São réus pelas mor-
tes os sócios da boate
Kiss Elissandro Callegaro
Spohr, 38 anos, e Mauro
Londero Hoffmann, 56,
além do músico Marcelo
de Jesus dos Santos, 41,
vocalista da banda Guri-
zada Fandangueira, e do
produtor e auxiliar de palco
Luciano Bonilha Leão, 44.
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Grupo empresarial da Serra
Gaúcha lança projeto com

nanopartículas à base de nióbio.
Divulgação/Randon

Projeto da Nione/Randon tem como foco revestimentos mais durá-
veis.

E mpresa criada pelo
conglomerado ca-

xiense Randon para
atuar no segmento de
nanotecnologia, a Nione
apresentou ao mercado
o seu primeiro produto:
uma pré-mistura com
nanopartículas de óxido
de nióbio e que servirá
como base para aplica-
ção em revestimentos.
O objetivo é ampliar du-
rabilidade de cor, brilho
e resistência à corrosão,
além de permitir seca-
gem ultrarrápida.

A novidade foi apre-
sentada durante inaugu-
ração da unidade fabril
do empreendimento,
localizada na cidade
de Içara, região Sul de
Santa Catarina, em um
evento com a presença
de executivos e colabo-
radores.

E a primeira parceira
da Nione no desen-
volvimento do produto
é a WEG Tintas, que
terá como cliente a
Fremax. Também inte-
grante do grupo Ran-
don, esta última contri-
buiu lançando o desafio
de obter maior prote-
ção contra corrosão
de seus componentes,
principalmente aqueles
destinados aos merca-
dos europeus e norte-
americanos.

”Orientações e espe-
cificações técnicas guia-
ram o desenvolvimento
do material, que será ini-

cialmente aplicado em
discos de freio, confe-
rindo ainda mais quali-
dade aos itens ofereci-
dos pela empresa, o que
reforça a visão de inova-
ção de produto da com-
panhia”, ressalta a Ran-
dom em seu site.

O Grupo WEG atuou
de forma conjunta no
trabalho de pesquisa
e desenvolvimento da
aplicação de nanopartí-
culas de nióbio em sua
nova linha de revesti-
mentos protetivos.

Testes em laborató-
rio confirmaram o in-
cremento exponencial
da resistência contra a
ação de agentes cor-
rosivos, chegando a
evidenciar ganhos supe-
riores a 400% em alguns
casos. O diretor da
Nione, César Augusto
Ferreira, fornece mais
alguns detalhes:

“O produto com na-
nopartículas de nió-
bio propicia ganhos de
desempenho técnico,
com características que
também reduzirão a
demanda de energia,
além de permitir o uso
de camadas mais finas,
com aumento da vida
útil do revestimento e
que, associadas à uma
formulação à base de
água, contribuirão para
um processo mais sus-
tentável”.

Ainda segundo ele,
o foco do investimento

com nanopartículas de
nióbio não se limita ao
uso em camadas pro-
tetivas. “Prosseguimos
no desenvolvimento de
produtos nanoestrutura-
dos para as mais di-
versas aplicações, com
destaque para metalur-
gia, eletroeletrônica e
química”.

Nos próximos dias,
o novo revestimento
protetivo da WEG Tintas
com tecnologia nanoes-
truturada da Nione deve
estar disponível para
venda. A nova linha
de discos de freio da
Fremax com a aplicação
desse revestimento, por
exemplo, tem chegada
ao mercado prevista
para o ano que vem.

Empresa
Constituída em

agosto após a desco-
berta do novo método
para obtenção de nano-
partículas de nióbio em
larga escala, a Nione

é tratada pela Randon
como um elemento de
consolidação da estra-
tégia do conglomerado
em buscar novas solu-
ções tecnológicas em
materiais. Essa linha de
atuação é corroborada
pelo vice-presidente-
executivo da Randon,
Sérgio L. Carvalho:

“Trata-se de uma des-
coberta disruptiva para
o mercado mundial,
com potencial de abrir
novas oportunidades a
diferentes setores indus-
triais e que nos motiva
a continuar investindo
em tal propósito. É uma
estratégia robusta e que
reforça nossa preocu-
pação em desenvolver
negócios com susten-
tabilidade e valorização
do conhecimento ci-
entífico e tecnológico”.
(Marcello Campos)
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Vice-governador gaúcho aponta
queda histórica da criminalidade

em evento no 4º Distrito.
Divulgação

O vice-governador disse que, apesar dos problemas ainda enfrentados no 4º Distrito, ocorreram muitos
avanços nos últimos anos.

A Frente Parlamen-
tar do 4º Distrito

de Porto Alegre, presi-
dida pelo vereador Ra-
miro Rosário (PSDB),
realizou uma reunião
histórica com a cúpula
da segurança pública
estadual, na noite de
terça-feira (7), no Nau
Live Inspaces.

O encontro durou
duas horas e meia,
com a participação de
mais de 60 empresá-
rios e moradores da
região, formada pelos
bairros Floresta, São
Geraldo, Navegantes,
Farrapos e Humaitá.

O vice-governador e
secretário estadual de
Segurança, Ranolfo
Vieira Júnior, liderou
a comitiva da cúpula
da segurança gaú-
cha, que ainda con-
tou com a presença
da delegada chefe de
Polícia, Nadine An-
flor, subcomandante-
Geral da Brigada Mi-
litar, Coronel Claudio
dos Santos Feoli, do
comandante do 11º
BPM, Tenente-Coronel
Luis Felipe Neves Mo-
reira, do comandante
do 9º BPM, Tenente-
Coronel Alex Sandre
Pinheiro Severo, além
do secretário-adjunto
municipal da Segu-
rança, Major Gelson

Guarda.
O Corpo de Bom-

beiros também es-
teve presente, com
o comandante do 1º
BBM, Tenente-Coronel
Éderson Fioravante
Lunardi, assim como
os titulares das dele-
gacias que atendem
o 4D. “Pela primeira
vez, colocamos o alto
comanda da segu-
rança pública do Es-
tado frente a frente
com a comunidade do
4º Distrito. Foi uma
oportunidade única
que vai gerar muitos
frutos na melhoria da
segurança na região”,
comemorou Ramiro.

O vice-governador
disse que, apesar dos
problemas ainda en-
frentados no 4º Dis-
trito, ocorrerammuitos
avanços nos últimos
anos que tornaram a

região mais segura.
Ranolfo começou ci-
tando que os homi-
cídios em Porto Ale-
gre caíram 62% nos
últimos quatro anos,
despencando de 617
em 2017 para 235 em
2021.

“No 4º Distrito, a
queda nos homicídios
é ainda maior: 84%
nos últimos quatro
anos. Os sete ho-
micídios verificados
em 2021 é o menor
número dos últimos
cinco anos”, ressaltou.
Em 2017, foram regis-
trados 45 homicídios
no 4º Distrito, que
ainda teve 35 em 2018,
19 em 2019 e 13 em
2020.

Ranolfo também di-
vulgou os dados so-
bre roubos no 4º Dis-
trito, que caíram pela
metade, passando de

2.142 em 2017 para
1.047 em 2021, o me-
nor índice dos últimos
cinco anos. De 2021
para este ano, a queda
é de 19%.

O roubo de veículos
também está em deca-
dência na região. Fo-
ram 589 em 2017 ante
93 em 2021, uma di-
minuição de 84%. De
2020 para este ano, o
roubo de veículos no
4D caiu 35%. Não
ocorreram latrocínios
este ano no 4º Distrito.

Nos últimos quatro
anos, a região teve
dois latrocínios por
ano, com exceção de
2019. “Há muito a
avançar, mas já fize-
mos muito para dimi-
nuir os índices de cri-
minalidade no Estado,
em Porto Alegre e aqui
no 4º Distrito”, disse o
vice-governador.
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Estatística de novembro mostra
interrupção na tendência de aumento
das mortes no trânsito em Porto Alegre.

Divulgação/EPTC

Capital gaúcha registrou quatro óbitos com essa causa nomês, contingente idêntico a novembro de 2021.

A pós quatro meses
com mais registros

de mortes por aciden-
tes de trânsito em rela-
ção ao igual período do
ano anterior, Porto Ale-
gre interrompeu em no-
vembro uma tendência
de aumento nesse tipo
de caso. Foram qua-
tro perdas humanas em
30 dias, mesmo contin-
gente de novembro de
2020.

A prefeitura atribuiu
o fato a uma série
de ações educativas
e de fiscalização pela
Empresa Pública de
Transporte e Circulação
(EPTC). E mesmo tra-
tando o resultado como
positivo, admite que o
número ainda é preocu-
pante.

“Seguiremos com
ações que são desen-
volvidas após análise
dos dados de aciden-
talidade. Continuamos
em alerta e focados em,
a partir de agora, reduzir
os números de dezem-
bro de 2020. Para evitar
o sofrimento de diversas
famílias, precisamos do
envolvimento da popu-
lação”, afirma o diretor-
presidente da EPTC,
Paulo Ramires.

Das quatro pessoas
que perderam a vida
em novembro, três eram
condutores de motoci-
cletas e uma conduzia
automóvel. Em rela-
ção ao número acumu-

lado de janeiro até no-
vembro, dos 66 óbitos,
30 eram motociclistas,
sendo dois ocupantes –
o que representa um au-
mento de 25% de víti-
mas fatais destemeio de
transporte.

Acidentalidade
As ações de Edu-

cação, Engenharia e
Fiscalização realizadas
pela EPTC resultaram
emmais segurança para
a população em 2021.
O mês de novembro
registrou estabilidade
no número de mortes
em relação ao mesmo
mês do ano passado:
foram quatro vítimas em
ambos os anos. Nos
primeiros 11 meses,
a Capital registrou 66
mortes, seis a mais que
em 2020, quando foram
60 mortes.

Os casos de sinis-
tros de trânsito no pe-
ríodo que resultaram em
vítimas fatais aumenta-

ram 10%, de 60 para
66 ocorrências. Motoci-
clistas (condutores) se-
guem sendo o grupo
com maior número de
vítimas fatais, com 28
fatalidades, sendo que
destes, 11 não tinham
CNH regular (40%).

Contudo, o percen-
tual émenor do que o re-
gistrado entre janeiro e
março, quando 60% dos
motociclistas que mor-
reram não tinham habili-
tação regular para a ca-
tegoria A (para conduzir
motos).

Considerando que
no primeiro trimestre de
2021 o número de sinis-
tros de trânsito com mo-
tos representava mais
de 50% das ocorrên-
cias, a EPTC passou a
realizar ações focadas a
aumentar a segurança
de quem usa esse meio
de transporte.

Nos primeiros 11 me-
ses de 2021, a fiscaliza-

ção da Operação Duas
Rodas flagrou 777 mo-
tociclistas sem Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH), em 18.504 abor-
dagens.

Nas 226 operações
realizadas no período,
6.382 motociclistas fo-
ram autuados por al-
gum tipo de irregulari-
dade, foram recolhidas
274 Carteiras Nacional
de Habilitação (CNH)
e 1.372 Certificados
de Registro e Licen-
ciamento de Veículos
(CRLV).

Dessa forma, sem a
presença de motoristas
e motocicletas que não
têm condições de trafe-
gabilidade, a EPTC aju-
dou a tornar a cidade
mais segura. O pano-
rama geral da acidenta-
lidade em Porto Alegre
está disponível no por-
tal de transparência da
EPTC. (Marcello Cam-
pos)
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Tribunal de Justiça Militar do Rio
Grande do Sul elege novo presidente.

Arquivo TJM-RS

Amilcar Fagundes Freitas Macedo comandará a Corte no biênio 2022-2023.

E m eleição que
definiu os novos

integrantes do Tribu-
nal de Justiça Militar
do Rio Grande do
Sul (TJM-RS), o de-
sembargador Amil-
car Fagundes Frei-
tas Macedo foi es-
colhido para a pre-
sidência da Corte
(biênio 2022-2023),
cargo atualmente
ocupado por Fábio
Duarte Fernandes.
A nova cúpula será
empossada em data
ainda não definida
de fevereiro.
Ele terá como vice

a colega Maria Emí-
lia Moura da Silva
e como corregedor-
geral Paulo Roberto
Mendes Rodrigues.
Já o integrante mais
antigo da Corte, de-
sembargador militar
Sergio Antonio Berni

de Brum, foi eleito
ouvidor-geral.
Rodrigo Mohr Pi-

con, por sua vez,
dirigirá a Escola Ju-
dicial Militar, além
de acumular a fun-
ção de ouvidor-
substituto. De no-
vembro de 2019 a
abril deste ano ele
foi o comandante-
geral da Brigada Mi-
litar (BM).

Trajetória

Promotor de Jus-

tiça de carreira e
com 23 anos de
atuação como pro-
motor de Justiça,
Amilcar Fagundes
Freitas Macedo é
bacharel em Direio
e Administração de
Empresas. Possui,
ainda, mestrado em
Direito do Estado,
Especialização em
Ciências Criminais
e Direito Eleitoral e
Pós-Graduação em
Política Criminal.

ingressou no
TJM-RS em 2015,
em vaga destinada
ao no Ministério Pú-
blico do Rio Grande
do Sul (MP-RS), con-
forme previsto em
lei. Desde então,
já ocupou no ór-
gão funções como a
de corregedor-geral,
respondendo atual-
mente pela direção
da Escola Judicial.
(Marcello Campos)
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TJ-RS LANÇA GUIA PARA
DESCOMPLICAR LINGUAGEM

JURÍDICA.
➧ O Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (TJ-RS) está lan-
çando o Guia de Linguagem Sim-
ples para facilitar a comunicação en-
tre todas as partes envolvidas no
sistema judiciário. A intenção é que
os textos sejammais claros e diretos
em publicações jurídicas e adminis-
trativas. O material de 82 páginas e
está disponível no site tjrs. jus. br.

CONCLUÍDA A RECUPERAÇÃO DA
RODOVIA ESTADUAL ERS-223.

➧ ODepartamento Autônomo deEs-
tradas de Rodagem (Daer) concluiu
a restauração da rodovia estadual
ERS-223 entre os municípios de Ibi-
rubá e Tio Hugo (Noroeste do Es-
tado0. Com um investimento de R$
14,1 milhões, a obra – iniciada em
agosto – tem por finalidade melho-
rar as condições de tráfego no tre-
cho, de aproximadamente 12 quilô-
metros.

BAIRRO TRISTEZA TEM
ORIENTAÇÃO SOBREMORCEGOS E

RAIVA.
➧ Ao longo desta quinta-feira (9),
uma equipe da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Porto Alegre
realiza atividade no bairro Tristeza
(Zona Sul) com orientações sobre a
transmissão da raiva por morcegos.
O ponto de encontro será o posto
da avenida Wenceslau Escobar n°
2. 442, às 9h, com um trabalho que
prossegue até o fim da tarde.

DMAE COMEMORA 60 ANOS COM
ESPETÁCULO NO DIA 15.

➧ Às 18h30min da próxima quinta-
feira (15), o Departamento Munici-
pal de Água e Esgotos (Dmae) de
Porto Alegre realizará o espetáculo
“Cor, Luz e Som”, em comemora-
ção aos seus 60 anos. A programa-
ção inclui shows musicais e proje-
ções no jardim da Estação Moinhos
de Vento (24 de outubro nº 200).
Ingressos limitados, em prefeitura.
poa. br.

CDL-POA DIVULGA PROJEÇÕES
SOBRE VENDAS NO NATAL.

➧ Um estudo realizado por enco-
menda da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Porto Alegre (CDL-Poa) in-
dica que metade dos consumidores
têm outro item na lista de desejos
para o Natal. Em torno de 52% pre-
tendem guardar dinheiro e 47% que-
rem pagar dívidas. Já nas compras
propriamente ditas, a preferência é
por artigos para a família (76%).

SHOPPING IGUATEMI FECHARÁ O
ANO COM 38 NOVAS LOJAS.

➧ Fundado em 1983, o Shopping
Iguatemi de Porto Alegre fechará
2021 com o maior número de no-
vas lojas nos últimos cinco anos.
O centro de compras abrigou neste
ano mais 33 operações, que devem
chegar a 38 com as inaugurações
previstas até o final de dezembro.
Para 2022, já estão confirmadas ao
menos sete novos ”inquilinos”.

PROSSEGUE A CAMPANHA
SOLIDÁRIA DOS EDUCADORES

GAÚCHOS.
➧ Qualquer pessoa pode contri-
buir com dinheiro ou donativos para
a campanha solidária do Sindicato
dos Professores do Ensino Privado
do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS).
O público-alvo dão educadores de-
sempregados, instituições carentes,
comunidades indígenas e outros
segmentos em vulnerabilidade so-
cial. Confira em sinprors. org. br.

PEDIATRA GAÚCHA VENCE PRÊMIO
INTERNACIONAL DE NUTRIÇÃO.

➧ A gastropediatra Ana Claudia
Mendes Mourão, da Santa Casa de
Porto Alegre, é a vencedora do 1º
Prêmio Nestlé Nutrition Institute na
categoria de casos clínicos. Ele ins-
creveu no concurso o projeto “Agas-
tria Congênita em Paciente de 1
Ano: Malformação Rara”. Ao todo,
mais de 8 mil médicos e nutricionis-
tas participaram da disputa interna-
cional.

FAMURS TEM SEMINÁRIO DE
COMUNICAÇÃO NESTA SEXTA E

SÁBADO.
➧ Nesta sexta-feira (10) e sábado, a
Federação das Associações de Mu-
nicípios do Rio Grande do Sul (Fa-
murs) realiza o Seminário de Comu-
nicação da entidade. As inscrições
têm vagas limitadas devem ser rea-
lizadas por meio de link no site fa-
murs. com. br. O local escolhido
para o evento é o Instituto Caldeira,
no bairro Navegantes, em Porto Ale-
gre.

“SALÃO ARP”: EVENTO SERÁ
REALIZADO NA SEGUNDA-FEIRA.

➧ Marcado originalmente para o
dia 6, o tradicional “Salão ARP”
foi adiado para a próxima segunda-
feira (13), no Cais Embarcadero,
em Porto Alegre. O evento pro-
movido anualmente pela Associa-
ção Riograndense de Propaganda
(ARP) tem como ponto-alto a en-
trega da premiação da entidade a 18
destaques da atividade publicitária
gaúcha ao longo do ano.

LONGA GAÚCHO DE FICÇÃO
CIENTÍFICA ESTREIA NESTA

QUINTA.
➧ Com uma aventura ambientada
na combinação entre passado re-
cente e futuro distante, o longa-
metragem gaúcho de ficção cientí-
fica “Contos do Amanhã” tem es-
treia nacional nesta quinta-feira (9)
– em Porto Alegre, é no Cineflix do
shopping Total. A trama é escrita e
dirigida por Pedro de Lima Marques.
Informações no site contosdoama-
nha. com. br.
TEATRO DA SANTA CASA RECEBE

“BOLERO QUE TE QUIERO”.
➧ Com música, dança e teatro, o
espetáculo “Bolero Que Te Quiero”
tem apresentações às 20h desta
sexta-feira (10) e sábado no Teatro
da Santa Casa, em Porto Alegre.
No palco, Ana Medeiros e Daniel
Debiagi reproduzem bastidores de
um programa de rádio da década
de 1940. Também dá para acompa-
nhar no Youtube. Detalhes: chcsan-
tacasa. org. br.
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COVID ATINGE 42 IDOSOS EM
ASILO DE SÃO PAULO E TRÊS

MORREM.
➧ Um surto de covid no asilo Lar dos
Velhinhos na cidade de Jales, interior
de São Paulo, provocou a morte de
três idosos. Segundo a entidade, 42
idosos também contraíram a doença,
mas estão assintomáticos. Eles con-
tinuam na instituição. Quatro idosos
foram internados na UTI da Santa
Casa do município. O asilo abriga 62
pessoas. Sete profissionais tiveram
a doença e já se recuperaram.

NEGADO PEDIDO DE LIBERDADE A
PAI DE SEIS FILHOS PRESO POR

FURTAR COMIDA.
➧ A Justiça negou dois pedidos de
liberdade da Defensoria Pública em
favor de um homem de 49 anos de-
sempregado, pai de seis filhos. Ele
foi preso por furtar, em um super-
mercado da Zona Norte de SP, dois
pacotes de carne seca, dois tabletes
de chocolate, nove pacotes de suco
em pó e um limpador de móveis. O
réu disse que passa por dificuldades
financeiras.

POLÍCIA PRENDE HOMEMCOM 130
QUILOS DE PASTA DE COCAÍNA.

➧ A Polícia Federal prendeu nesta
quarta (8) um homem, em flagrante,
transportando 130 kg de pasta base
de cocaína dentro de um veículo na
BR-101, em Casimiro de Abreu, inte-
rior do RJ. Na mesma ação, os poli-
ciais prenderam, emMacaé, no norte
fluminense, um outro homem que fa-
zia a função de batedor da quadrilha.
A droga estava oculta sob os bancos
do motorista e do carona.

INFLUENCER TEM ROLEX ROUBADO
APÓS POSTAR FOTO DO RELÓGIO.

➧ A influenciadora Jeniffer Endringer
teve seu relógio Rolex roubado em
um salão de beleza em Pinheiros,
na Zona Oeste de São Paulo. após
fazer um post em uma rede social.
No Instagram, ela contou que foi a
única pessoa que estava no salão a
ter algum pertence roubado. A vítima
contou que um homem armado che-
gou e foi em sua direção. A polícia
investiga o caso.

SURTO DE COCEIRA NO RECIFE FOI
PROVOCADO PORMARIPOSAS.

➧ O surto de lesões por coceira re-
gistrado no Recife (PE) foi provo-
cado por mariposas, segundo a So-
ciedade Brasileira de Dermatologia.
Mais de 200 casos foram identifica-
dos em uma área de reserva de Mata
Atlântica. De acordo com o docu-
mento, “ao se debaterem contra fo-
cos de luz, os insetos liberam cerdas
minúsculas que penetram profunda-
mente na pele e causam dermatite”.

ABATE DE FRANGOS E SUÍNOS
REGISTRA RECORDE NO BRASIL.

➧ O País registrou recorde nos aba-
tes de frangos e de suínos no ter-
ceiro trimestre deste ano, segundo
informações divulgadas nesta quarta
(8) pelo IBGE. Foram abatidos 13,72
milhões de suínos e 1,54 bilhão de
frangos no período, os maiores pa-
tamares desde o início da pesquisa,
em 1997. A produção de ovos de
galinha chegou a 1 bilhão de dúzias,
queda de 1,8% em relação a 2020.

PM REFORMADO SE ENTREGA
APÓSMATAR A PRÓPRIA ESPOSA.
➧ O policial militar reformado e ex-
vereador Joel Morais de Asevedo Ju-
nior, de 51 anos, se entregou à po-
lícia na tarde desta quarta-feira (8)
em Muriaé, em Minas Gerais. Acom-
panhado de um advogado, ele con-
fessou ter matado a tiros a esposa,
Priscila Silva Dala Paula Azevedo, de
26 anos. Sargento Joel afirmou que
estava “muito abalado psicologica-
mente” e que “não lembra de nada”.

CORPO DE ALUNO QUEMORREU
EM PASSEIO À CHAPADA DOS
GUIMARÃES É SEPULTADO.

➧ O corpo do estudante Daniel Ar-
ruda de Oliveira, de 14 anos, foi en-
terrado na manhã desta quarta (8),
em Cuiabá. Ele morreu afogado em
uma cachoeira no Parque Nacional
da Chapada dos Guimarães durante
uma excursão escolar. A mãe do es-
tudante, Joceli de Oliveira, disse que
Daniel completou 14 anos no dia 1º
de dezembro e pediu para ir ao pas-
seio como presente de aniversário.

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 40
MILHÕES NESTA QUINTA-FEIRA.

➧ Ninguém acertou as seis deze-
nas do concurso 2. 435 da Mega-
Sena, realizado nesta terça-feira (7),
e o prêmio acumulou. Os números
contemplados foram: 05, 22, 30, 32,
33 e 36. A quina teve 46 apostas
ganhadoras; cada uma receberá R$
46. 912,51. O próximo concurso
será nesta quinta (9). O prêmio é
estimado pela Caixa Federal em R$
40 milhões.

IRMÃOSMORREMAPÓS INGESTÃO
DE SODA CÁUSTICA NA BAHIA.

➧ Dois irmãos de três e 13 anos mor-
reram na cidade de Santo Amaro,
na Bahia, depois de ingerirem soda
cáustica. Vizinhos contam que o ga-
roto de três anos teria confundido o
ácido com refrigerante. Em seguida,
a irmã adolescente se sentiu culpada
por ter deixado o produto sobre a
mesa e também bebeu a substância.
As crianças foram levadas ao hospi-
tal, mas não resistiram.

MOCHILEIRA QUE SOFREU
ACIDENTE E PERDEU NAMORADO

TEM ALTA.
➧ Depois de 26 dias internada em
Campo Grande (MS), Jennifer San-
tos, de 19 anos, recebeu alta hospi-
talar nesta quarta-feira (8) e vai voltar
para sua cidade, Pelotas (RS). Em
casa, deverá passar por acompanha-
mento médico. Ela viajava com o
namorado de moto quando tiveram
um acidente grave em novembro, na
BR-060. O companheiro Tiago Boher
não resistiu e faleceu três dias de-
pois.

MENINO QUE PEDIU CARNE AO
PAPAI NOEL RECEBE 21 MIL REAIS

EM DOAÇÕES.
➧ Hector, de 7 anos, da cidade de
Arroio Grande (RS), pediu em uma
carta para o Papai Noel carne para
passar o Natal com a família. Depois
de viralizar com o pedido nas redes,
o garoto recebeu doações que atin-
giram R$ 21 mil. O fato já garan-
tiu um churrasco para pais e irmãos
nesta semana. “Eu adoro churrasco.
Agora matei a saudade, que coisa
boa!”, disse o garoto.
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BACHELET DIZ QUE VACINAÇÃO
FORÇADA "NÃO É ACEITÁVEL".

➧ Forçar a vacinação ”não é acei-
tável”, afirmou a Alta Comissária
para os Direitos Humanos da ONU,
Michelle Bachelet. ”Sob nenhuma
circunstância, as pessoas devem
ser vacinadas à força, embora se
uma pessoa se nega a cumprir com
a obrigação pode ter consequên-
cias legais, como por exemplo uma
multa apropriada”, disse.

MORRE O CHEFE DE ESTADO
MAIOR DE DEFESA DA ÍNDIA.

➧ Um helicóptero das Forças Aé-
reas da Índia com 14 pessoas a
bordo caiu em uma região monta-
nhosa nesta quarta-feira (8) — en-
tre elas, estava o chefe do Estado
Maior de Defesa do país, o gene-
ral Bipin Rawat. Ele e outras 12
pessoas morreram. A Força Aérea
confirmou o acidente em uma rede
social.

GOVERNO DE TÓQUIO DIZ QUE IRÁ
RECONHECER CASAMENTO GAY.

➧ A governadora de Tóquio, Yu-
riko Koike, anunciou nesta quarta-
feira (8) que a cidade reconhecerá
as uniões de pessoas do mesmo
sexo, um avanço importante no Ja-
pão, onde ativistas continuam pe-
dindo a legalização do casamento
homoafetivo a nível nacional. O Ja-
pão é o único país do G7 que não re-
conhece as uniões do mesmo sexo.

AUSTRÁLIA SE UNE AO BOICOTE
DIPLOMÁTICO DOS EUA AOS

JOGOS DE INVERNO DE PEQUIM.
➧ A Austrália aderiu ao boicote di-
plomático aos Jogos Olímpicos de
Inverno de Pequim-2022 proposto
pelos Estados Unidos. Em res-
posta, o governo da China afirmou
que ”ninguém se importa”. O boi-
cote diplomático é uma forma de cri-
ticar o país sede, mas sem proibir a
participação dos atletas.

POLICIAL DE NOVA YORK RESGATA
MOTORISTA DE CARRO EM

CHAMAS.
➧ A polícia de Nova York, nos Esta-
dos Unidos, divulgou um vídeo que
mostra um policial retirando uma
pessoa de um carro em chamas. O
incidente ocorreu no dia 23 de no-
vembro, no bairro do Bronx. As ima-
gens foram gravadas pela câmera
do uniforme do policial que fez o res-
gate. O motorista teve ferimentos
leves.
FRANÇA LIBERTA SAUDITA DETIDO

POR ENGANO.
➧ A França libertou nesta quarta
(8) um cidadão saudita preso em
um aeroporto de Paris por suspeitas
de ligações com o assassinato do
jornalista Jamal Khashoggi, depois
que autoridades concluíram que se
tratava de um caso de identidade
errada. A embaixada saudita em
Paris afirmou que a pessoa presa
“não tem nada a ver com o caso em
questão”.

TÁBUA DE ARGILA DE 3. 500 ANOS
É DEVOLVIDA AO IRAQUE.

➧ Uma tábua de argila de 3. 500
anos com um fragmento da ”Epo-
peia de Gilgamesh”, um dos textos
literários mais antigos da humani-
dade, foi devolvida ao Iraque pelos
Estados Unidos. O tablete de Gil-
gamesh ”é de grande importância,
é um dos textos literários mais an-
tigos da história”, disse o ministro
da Cultura e Antiguidades, Hassan
Nazem.

POR ASSASSINATO DE
ESTUDANTE, 20 SÃO

CONDENADOS ÀMORTE EM
BANGLADESH.

➧ Vinte pessoas foram condenadas
à morte pelo assassinato do estu-
dante Abrar Fahad, que tinha 21
anos, em Bangladesh. O caso ocor-
reu em outubro de 2019. O jovem foi
encontrado com sinais de espanca-
mento dentro de seu dormitório na
Universidade de Engenharia e Tec-
nologia. Os agressores eram mem-
bros da Liga Chhatra, integrante da
Liga Awami, partido que governa o
país.

MAIOR ÁRVORE DE NATAL DO
MUNDO É ACESA NA ITÁLIA.

➧ Amaior árvore de Natal do mundo
foi acesa na cidade de Gubbio, aos
pés do Monte Ingino, no Centro da
Itália. A árvore natalina possui 750
metros de altura e é composta por
700 pontos de iluminação de cor
verde. Somente a estrela cadente,
localizada no topo, tem cerca de mil
metros e é desenhada por 200 pon-
tos de luz.

"ÁGUA-VIVA" GIGANTE É
ENCONTRADA EM PRAIA DA

DINAMARCA.
➧ Uma espécie de ”água-viva” gi-
gante foi encontrada em uma praia
da Dinamarca, informaram os pes-
quisadores do Aquário de Oresund.
O animal, que pertence ao filo dos
cnidários, é de uma espécie co-
nhecida como Brændegoplen (bom-
beiro, em dinamarquês) e é típica do
mar do ártico. O espécime encon-
trado tem 90 centímetros.

EMPRESA NOS EUA PRODUZ
BROWNIE DE CANNABIS COM 385

QUILOS.
➧ Uma empresa de maconha de
Massachusetts está comemorando
o Dia Nacional do Brownie nesta
quarta-feira (8) com o que acredita
ser o ”maior brownie de cannabis já
feito”. A MariMed Inc. disse que o
confeito maciço tem 90 por 90 centí-
metros quadrados e 38 centímetros
de altura, pesa 385 quilos e contém
20 gramas de THC.

CAMELOS SÃO
DESCLASSIFICADOS DE

CONCURSO DE BELEZA NA ARÁBIA
SAUDITA POR USO DE BOTOX.

➧ Mais de 40 camelos foram des-
classificados de um concurso de be-
leza, na Arábia Saudita, por uso de
botox e de outros retoques artifici-
ais. O popular Festival de Camelos
Rei Abdulaziz, que começou no iní-
cio deste mês, convida os criadores
dos mais belos camelos a competir
por cerca de US$ 66 milhões (cerca
de R$ 370 milhões).
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CLÁUDIO HUMBERTO

PT TEME PRISÃO EM
2ª INSTÂNCIA COMO
DIABO DA CRUZ

Manobra do PT e “puxadinhos” provocou retirada de pauta da votação
da proposta de emenda constitucional que restabelece a prisão após
condenação em 2ª instância. Há políticos, grande parte petista, que
morrem de medo dessa regra como o diabo da cruz. A votação da
proposta, na comissão especial da Câmara, foi retirada de pauta três
vezes, só esta semana. A voz de comando é de Lula, de acordo com um
senador do campo de esquerda. Lula não quer ouvir falar nisso.

O acórdão Lula
A regra esteve em vigor por decisão do Supremo, mas, quando Lula foi
preso após condenado em 2ª instância, o mesmo STF mudou de ideia.

Candidatura própria
A soltura de Lula, após o recuo do STF, acabou por viabilizar sua pré-
candidatura e a aniquilação dos processos.

Medo da segundona
Apesar de tantas vitórias na Justiça, Lula responde por crimes de cor-
rupção, lavagem etc e teme nova condenação em 2ª instancia.

Blindagem assegurada
Advogados experientes não acreditam em nova condenação que de-
volva Lula ao xilindró. Acham que as decisões judiciais o blindaram.

PEC sem precatórios foi derrota da oposição
A promulgação “fatiada” da PEC dos Precatórios pelo Congresso foi
percebida em Brasília como uma derrota da oposição, habituada a ga-
nhar no grito (e no Supremo), e vitória do presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), que recorreu à paciência de Jó para conseguir convencer
o roda-presa Rodrigo Pacheco, pré-candidato a presidente, a apoiar a
idéia de promulgar o que, afinal, já estava aprovado. A parte promulgada
não inclui precatórios, para frustração dos banqueiros.

Virou bagunça
A promulgação virou uma sessão deliberativa, pela falta de liderança e
sobretudo de autoridade de Rodrigo Pacheco, mas ocorreu o previsto.

R$ 400 garantidos
As partes da PEC promulgadas abrem espaço de mais de R$62 bilhões
no teto de gastos, além de garantir o pagamento do Auxílio Brasil.

Não foi retumbante
A vitória do governo não foi conclusiva. A Câmara precisa ainda aprovar
a parte dos precatórios e o Auxílio Brasil permanente.

Tire a mão do meu bolso
Aproveitando-se da lei que dá a ex-presidentes, além de assessores,
seguranças e carros com motoristas, Lula gastou R$312 mil em recente
passeio à Europa, com objetivo de falar mal do Brasil. O valor foi obtido
pela rádio Itatiaia, de BH, por meio da Lei de Acesso à Informação.

Reforço no DF
Governador do DF, Ibaneis Rocha comemorou as mais de 10 mil doses
de vacina Janssen que chegaram a Brasília “como dose de reforço para
quem já havia recebido a dose única desse imunizante”, disse.

14 anos e nada?
José Medeiros criticou Gleisi Hoffmann (PT-PR) por sua preocupação
com a pobreza menstrual, que afeta 40% das mulheres pobres: “14 anos
no poder, ministra da Casa Civil, não fez nada e está indignada?”.

Na mesma moeda
O governo ainda não reagiu à ingerência francesa na política brasileira,
aliciando opositores, mas amadurece o convite a Éric Zemmour, candi-
dato de oposição a Emmanuel Macron, para visitar a Amazônia.

Copo vazio
O hábito de analisar resultados no Brasil sob a pior ótica possível levou
associação de exportadores a criticar “queda de 40%” na previsão para
2022. O destaque, ignorado, é o superávit de quase R$200 bilhões.

Acesso é essencial
Na esteira da revolução prevista pelo 5G, ministérios da Educação e
dasComunicações investirão R$140milhões no Programa Internet Brasil
para garantir conexão de qualidade a alunos de baixa renda.

Do zero
Eduardo Cunha teve condenação por corrupção anulada, mas ele não
foi inocentado, destaca a mestre em Direito Penal, Jacqueline Valles:
“Ganha mais tempo, já que o processo começa praticamente do zero”.

Exploração do medo
Apelo do diretor da OMS na Europa, Hans Kluge, para que a vacinação
obrigatória seja “último recurso”, não funciona por aqui. Proibido de
viajar, festejar e até trabalhar, vacina já é obrigação do brasileiro.

Pensando bem...
... o azar de Eduardo Cunha é não ter a idade avançada de outros
condenados por roubar o País.

PODER SEM PUDOR

Lição fulminante
O diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, não hesitou quando soube da
morte súbita do senador Onofre Quinan, de Goiás, e tocou o telefone
para o então presidente da Casa, Antônio Carlos Magalhães, às 6h
da manhã. “Estou ligando para comunicar a morte do senador Onofre
Quinan.” Na outra ponta da linha, tonto de sono mas já irritado, ACM
devolveu: “Sim, Agaciel, e o que é que eu posso fazer?!” O diretor-geral
aprendeu que não se deve tirar um baiano da cama tão cedo.
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

PASSAPORTE
Ao verbalizar que procura adotar, em suas decisões, os
padrões científicos recomendados pelas autoridades mé-
dicas mundiais, o ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Luís Barroso, sinaliza que vai acolher a ação, proto-
colada pela Rede Sustentabilidade, que pede a obrigato-
riedade de comprovação de vacinação contra o Covid-19
para quem entra no Brasil. Além de entidades que repre-
sentam secretários de Saúde, o passaporte da vacina é
defendido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Crise à vista
Se Barroso acolher a ação – como é a tendência –, será
deflagrada um nova crise entre os poderes, já que o Go-
verno Bolsonaro resiste à cobrança de comprovante de
vacinação e se limitou a exigir quarentena de cinco dias
e teste RT-PCR a viajantes não vacinados que queiram
entrar no País.

Dupla face
Embora tenha lançado a pré-candidatura de Simone Te-
bet (MS), o MDB segue como sempre: rachado. Uma
pequena ala aposta na senadora, enquanto a outra –
comandada por caciques –mantém conversas para apoiar
outro candidato da chamada terceira via em 2022. Há até
quem defenda ser vice na chapa do ex-presidente Lula.

Lista Vermelha
Mais de 47 dias depois de oministro Alexandre deMoraes,
do STF, determinar a prisão do bolsonarista Allan dos
Santos, o nome e a foto do blogueiro ainda não constam
na lista da Difusão Vermelha da Interpol. O Brasil é re-
presentado na entidade internacional pela Polícia Federal
que teria, por dever, cobrar mais celeridade na inclusão
do foragido – investigado por propagação de fake news -
na lista de procurados.

Inércia
Allan dos Santos agradece a inércia – tanto da PF bra-
sileira quanto da Interpol – e segue perambulando pelos
Estados Unidos, participando de lives e gravando vídeos
com ataques ao Supremo Tribunal Federal.

Garimpo
O procurador-geral da República, Augusto Aras, terá em
sua mesa várias representações contra o aval dado pelo

general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI), para sete projetos de exploração
de ouro em regiões preservadas da Amazônia.

Conduta
Uma já chegou, do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ)
que pede para apurar a “existência de eventual conduta
capaz de ensejar responsabilização criminal e/ou civil do
general”. Outras representações estão sendo finalizadas
pelo PT e PDT. “Como têm coragem de ir a eventos sobre
o clima e dizer que estão ajudando a preservar a Amazô-
nia?”, indaga o deputado Enio Verri (PT-PR).

Ofuscado
O União Brasil, partido oriundo da fusão entre o DEM e
do PSL, ainda não engrenou. Divergências estaduais e
incertezas sobres os rumos em 2022 ofuscam a pretensão
inicial da legenda de se cacifar como terceira via. O ex-
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perdeu força
após a fusão e tem falado em apoiar outro candidato.

Aceno
Um aceno claro ao presidenciável Sergio Moro, de quem
é amigo e mantém conversas diárias. Mandetta sempre
recorre à frase dita antes de deixar o governo Bolsonaro –
“médico não abandona o paciente” – para reafirmar que,
como candidato ou não, jamais “desistirá” do Brasil.

Omissões
Assim como a CPI da Pandemia, a Comissão Temporária
do Covid-19 do Senado aponta, em seu parecer final,
uma série de omissões e erros do governo Bolsonaro que
culminaram na morte de mais de 600 mil pessoas. “A
imunização da população brasileira demorou a começar
e evoluiu em ritmo mais lento do que o desejável, e as
ações e omissões do Governo Federal foram as grandes
responsáveis por esse atraso”, conclui o relatório.

Queda
Os gastos do Governo Federal em iniciativas de coope-
ração internacional apresentaram redução de 46%, em
2020, e foram impactados diretamente pela crise da pan-
demia, revela relatório preliminar de Cooperação Brasi-
leira para o Desenvolvimento Internacional (Cobradi) do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
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FLAVIO PEREIRA

"CPI DO SENADO NÃO QUIS
INVESTIGAR PROPINA DA

QUADRILHA DE GOVERNADORES
QUE ROUBOU DA SAÚDE"

Presidente da CPI da Covid no Rio Grande do
Norte, que corajosamente tem insistido em denun-
ciar o que classifica como ”roubo” praticado por
governadores, o deputado estadual Kelps Lima
(Solidariedade-RN) não deixa nenhuma dúvida de
que houve desvio de dinheiro nas operações en-
cabeçadas pelo Consórcio Nordeste. OConsórcio
Nordeste se assemelha a uma quadrilha. Numa
sequência de declarações e entrevistas, o depu-
tado tem revelado dados estarrecedores sobre
roubos e impunidade no desvio, por governado-
res, de dinheiro para o combate à pandemia.
"Um dos maiores roubos durante a pandemia"
“Foi um dos maiores roubos durante a pandemia
do novo coronavírus, não tenho dúvida nenhuma
disso”, afirmou o parlamentar. “Há confissão, de-
lação premiada. Os documentos são estarrece-
dores.” O deputado considera difícil recuperar o
dinheiro desviado, mas foca na responsabilidade
dos agentes públicos que são suspeitos de parti-
cipar do esquema de corrupção.
O deputado afirma que ”mais de 50% do valor
pago às empresas na aquisição de respiradores
serviu como propina. Nenhum respirador foi en-
tregue. Os Estados perderam 100% do dinheiro
investido, R$ 48 milhões, e o Senado não quis
investigar as irregularidades existentes nas ope-
rações do Consórcio Nordeste”.
Câmara aprova educação domiciliar em Porto
Alegre
A vereadora Fernanda Barth (PRTB) comemora

a aprovação, por 21 votos favoráveis e 12 votos
contrários, na Câmara Municipal de Porto Alegre,
do seu projeto com a co-autoria de Hamilton Soss-
meier (PTB) que propõe a instituição das diretrizes
da educação domiciliar (homeschooling) em Porto
Alegre.
De acordo com a proposta, a opção pela edu-
cação domiciliar será efetuada formalmente por
meio de registro junto à Secretaria Municipal de
Educação. Será considerada educação domiciliar
”a modalidade de ensino solidária em que a família
assume a responsabilidade pelo desenvolvimento
pedagógico do estudante, sem a necessidade de
matriculá-lo em uma escola de ensino regular, fi-
cando a cargo do município o acompanhamento
do seu desenvolvimento”.
Oposição pode ir ao STF para impedir paga-
mento do Auxilio Brasil
Alguns partidos da oposição ameaçam ir ao STF
para tentar impedir o efeito da Medida Provisória
editada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro para
permitir o pagamento de R$ 400 para 14,5 milhões
de famílias, quase 90% de todos os beneficiários
do Auxílio Brasil. O pagamento, que segue o
mesmo calendário do Bolsa Família, começa dia
10 de dezembro, na próxima sexta-feira.
Muda a foto do governo
Vai mudar em breve, a foto do primeiro escalão
do governo de Porto Alegre. O ruído está muito
intenso em alguns gabinetes de aliados no Centro
Histórico.
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EDSON BÜNDCHEN

O VENENO DA IMPUNIDADE
A necessidade de justiça é um dos sentimentos mais
caros aos seres humanos. Empiricistas e inatistas
se dividem sobre a origem da moralidade, indagando
se já nascemos com o senso moral pré-configurado
ou admitindo sermos uma folha em branco, conforme
acreditava John Locke. O fato é que as transgres-
sões e a quebra de regras sociais estão na base da
discussão sobre o certo e o errado. Assim, desde
cedo, em nossas interações e interconexões, forta-
lecemos a noção sociocêntrica, situando a demanda
de instituições e grupos em primeiro lugar, uma vez
que as sociedades precisam definir sob que tipo de
ordenamento devem operar. Isso pode ser observado
numa simples brincadeira entre crianças, bem como
numa complexa negociação empresarial. Nessa li-
nha, é sempre tempo para avaliar até que ponto os
agentes públicos estão em conformidade com aquilo
que atende aos princípios acordados, tácitos ou explí-
citos, e de forma diligente, enquadrá-los junto à logica
de que tão mais forte será uma sociedade, quanto
mais robustos são os laços que sustentam a trama
do tecido de convivência social.
No Brasil, a questão ética nos fornecemotivos concre-
tos para preocupações. Existem sinais inquietantes
de que o País retrocede, e um dos exemplos mais
acachapantes foi o final lastimoso da operação Lava
Jato, até então considerada uma das maiores opera-
ções anticrime do mundo. Mas não é apenas isso.
É desolador quando se veem também os avanços
que poderiam consolidar um importante legado se-
rem inexoravelmente afrouxados. Após os grandes
movimentos populares de 2013, quando o povo foi
em massa às ruas, houve certa empolgação com um
Brasil diferente, um Brasil no qual os crimes, especi-
almente aqueles perpetrados pelo colarinho branco,
teriam um tratamento justo. Pouco a pouco, porém,
vimos naufragar o pacote anticrime proposto por Sér-
gio Moro, desfigurado pelo Congresso, sob o silêncio
complacente do Planalto. A prisão após condenação
em segunda instância somente agora foi pautada, e
o foro privilegiado é uma afronta para uma democra-

cia minimamente equilibrada no tratamento aos seus
cidadãos. Houve também o abrandamento da lei de
improbidade, e uma série de outros sinais indicando
que caminhamos de volta ao passado, com ainda
maiores vantagens para quem burla a Lei.
Todos esses episódios denotam a virulenta reação
dos atingidos pela Justiça, durante esse curto período
no qual nossa indecente e histórica impunidade foi
atacada. Como esperado e de modo semelhante ao
que ocorreu na Itália, após a operação Mãos Limpas,
o “mecanismo” tão bem capturado pelo arguto cine-
asta José Padilha, entrou em ação, e impediu que a
justiça fosse feita com aqueles historicamente prote-
gidos pelo eterno véu de impunidade que nos cobre
e envergonha. Não se trata, entretanto, de se fazer
justiça a qualquer custo, mas não é também aceitável
uma inversão completa dos fatos, onde a mentira so-
brepuja a realidade com despudorada naturalidade. É
impossível não se indignar diante do enorme volume
de provas e evidências que mostraram ao Brasil e ao
mundo o tamanho do assalto ao erário, perpetrado por
agentes públicos e privados, conforme revelaram as
79 fases da operação Lava Jato, e os mais de R$ 22
bilhões a serem devolvidos aos cofres públicos, cuja
materialidade é tão explícita quanto aterradora.
O atual quadro de retrocesso ético e moral não per-
mite que se visualize uma solução rápida e eficaz.
Pelo contrário, por ser sistemática e cultural, a cor-
roída estrutura de funcionamento do Estado brasileiro
e da cultura do “jeitinho” vai requerer uma mudança
profunda, ampla e coordenada. Será preciso forta-
lecer as Leis anticrime e de combate à corrupção,
aprimorar o funcionamento da Justiça e dos órgãos
de controle e contar com ampla mobilização popular.
Os detratores da probidade querem apagar o passado
e ter a garantia de impunidade futura. O silêncio
e a omissão dos bons é tudo o que a banda podre
mais deseja, num banquete sinistro no qual solapam
o futuro do País e se nutrem com o veneno da impu-
nidade.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 9 DE DEZEMBRO

Eventos
1531 – Primeira aparição da Virgem de Gua-
dalupe, no México.
1966 – Barbados e Emirados Árabes Uni-
dos são admitidos como Estados-membros da
ONU (Organização das Nações Unidas).
1987 – Eclode a Intifada, rebelião palestina
nos territórios ocupados e no setor árabe de
Jerusalém.
1992 – Lady Diana e o príncipe Charles se
separam na Inglaterra.
1994 – Começa a ser delineado o acordo da
Alca (Área de Livre Comércio das Américas),
na cidade de Miami (EUA).
1996 – É lançado o Opera, inovador sistema
de navegação para internet.
2004 – O ala-armador do time Houston Roc-
kets, Tracy McGrady consegue um feito his-
tórico no basquete: após estar perdendo por
74 a 64, o atleta faz 13 pontos nos últimos 47
segundos de jogo e vira o placar, encerrado
em 81 a 80.
2007 – Um terremoto de 4,9 graus na escala
Richter atinge todos os 76 imóveis da comuni-
dade rural de Caraíbas, em Itacarambi (MG).
Um dos imóveis desmorona, matando uma cri-
ança de 5 anos.
Nascimentos
1868 – Fritz Haber, químico polonês (m.
1934).
1894 – Aníbal Machado, escritor brasileiro (m.
1964).
1902 – Margaret Hamilton, atriz norte-

americana (m. 1985).
1905 – Dalton Trumbo, roteirista e romancista
norte-americano (m. 1976).
1916 – Kirk Douglas, ator norte-americano.
1929 – John Cassavetes, ator e diretor norte-
americano (m. 1989).
1933 – Milton Gonçalves, ator brasileiro.
1934 – Judi Dench, atriz inglesa.
1941 – Beau Bridges, ator norte-americano.
1953 – John Malkovich, ator norte-americano.
1957 – Donny Osmond, cantor, ator e apresen-
tador norte-americano.
1962 – Felicity Huffman, atriz norte-americana.
1964 – Érick Jacquin, cozinheiro franco-
brasileiro.
Falecimentos
1641 – Van Dyck, pintor belga (n. 1599).
1977 – Clarice Lispector, escritora brasileira
(n. 1920).
1980 – James Neilson, cineasta norte-
americana (n. 1918).
1989 – R. G. Springsteen, diretor de cinema
norte-americano (n. 1904).
2002 – Stan Rice, poeta norte-americano (n.
1942).
2015 – Juvenal Juvêncio, dirigente esportivo
brasileiro (n. 1932).
2019 – Marie Fredriksson, cantora sueca, inte-
grante da dupla Roxette (n. 1958).
2020 – Paolo Rossi, futebolista italiano (n.
1956); e Artenir Werner, político e economista
brasileiro (n. 1940).
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Grêmio enfrenta o Atlético-MG nesta
quinta em jogo que definirá suas

ambições para a próxima temporada.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Partida está marcadas para as 21h30 e será realizada na Arena do
Grêmio.

Treino derradeiro define substituto de
Taison para último jogo do Inter em 2021.

Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Sem o capitão colorado, Palacios desponta como o favorito para ser
o central na trinca de meias.

A quinta-feira, 9 de de-
zembro de 2021, ficará

marcada para o Grêmio e
seus torcedores para o bem
ou para o mal. Na data
em que se encerra o Bra-
sileirão, o time gaúcho terá
mais uma chance de justi-
ficar o apelido de ”Imortal”
permanecendo na elite do
futebol brasileiro ou sendo
rebaixado, pela terceira vez
em sua história centenária,
para a Série B.

Na Arena, a partir das
21h30, o Tricolor enfrenta
o já campeão, Atlético-MG,
com a difícil (mas não im-
possível) missão de vencer
para talvez permanecer na
Série A. Para que o Grê-
mio não caia, nesta última
rodada, Bahia e Juventude
não podem sequer pontuar
em seus jogos— contra For-
taleza e Corinthians, respec-
tivamente.

Para tal missão, nesta
quarta-feira (8), o plantel
gremista realizou o último
treinamento da temporada.

Após o aquecimento, co-
mandado pela preparação
física, os atletas receberam
orientações do técnico, Vag-
ner Mancini, e sua comissão
sobre as características de
jogo da equipe mineira e en-
tão realizaram um trabalho
tático de movimentação.

Depois, os atletas foram
divididos para a tradicio-
nal atividade que acontece
às vésperas dos jogos, tro-
cando passes em dois to-
ques e finalizações. A parte
final foi dedicada à cobran-
ças de bolas paradas.

Douglas Costa
O ambiente no Grêmio

não está favorável para Dou-
glas Costa. O principal
reforço para a temporada
2021 se envolveu em nova

polêmica (após a suspen-
são sofrida no jogo contra o
São Paulo). A direção gre-
mista vetou um pedido de
liberação do jogador para
participar de uma festa no
Rio de Janeiro.

O evento seria mais uma
comemoração do seu ca-
samento, ocorrido oficial-
mente em junho, na Repú-
blica Dominicana. Desta

vez, por conta da decisão di-
ante do Atlético-MG, o ata-
cante foi barrado pela dire-
ção gremista.

Após ter a sua solicitação
negada, o atleta apagou das
suas redes sociais todas as
fotos com alguma referência
ao Grêmio. Além disso, o
camisa 10 também tirou a
frase “Cria do Grêmio” da
sua biografia.

N a manhã desta quarta-
feira (8), Diego Aguirre

promoveu a última atividade
da temporada no Centro de
Treinamentos do Parque Gi-
gante e definiu a escalação
que mandará a campo di-
ante do Bragantino, fora de
casa, nesta quinta (9), pela
38º rodada do Brasileirão.

O técnico terá a baixa de
Taison. O capitão colorado
levou o terceiro cartão ama-
relo na derrota por 2 a 1 para
o Atlético-GO e terá de cum-
prir suspensão. A tendência
é que Carlos Palacios seja
escolhido como o central na
trinca de meias.

Mauricio disputa a posi-
ção com Johnny para ver
quem substituirá Rodrigo

Lindoso. O volante apre-
sentou um edema na coxa
esquerda e está fora da
viagem.

Marcelo Lomba segue no

time, já que Daniel perma-
nece em recuperação após
fissura na costela. O goleiro
fará o último jogo pelo clube
gaúcho, já que não terá o

contrato renovado.
A provável escalação

tem Marcelo Lomba; Renzo
Saravia, Bruno Méndez,
Víctor Cuesta e Moisés;
Rodrigo Dourado, Johnny
(Mauricio), Edenilson, Car-
los Palacios e Patrick; Yuri
Alberto.

A delegação viajou para
São Paulo na tarde desta
quarta e foi hospedada em
Atibaia, a 25 km de Bra-
gança Paulista, local da par-
tida. O duelo com o Bragan-
tino ocorre às 21h30 desta
quinta no Nabi Abi Chedid.
O Colorado está em 12º lu-
gar, com 48 pontos, e tem
chance remota de conquis-
tar uma vaga na Libertado-
res.
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Douglas Costa tem festa de
casamento vetada pelo Grêmio e

apaga menções ao clube nas redes.
Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Na atual temporada, Douglas Costa atuou em 26 partidas e marcou dois gols.

L utando contra o
rebaixamento no

Brasileirão, o Grêmio
viveu um episódio
conturbado nos bas-
tidores. O clube não
liberou o atacante
Douglas Costa para
participar da própria
festa de casamento,
que seria realizada
na noite de terça-
feira (7), no Copaca-
bana Palace, no Rio
de Janeiro. O joga-
dor apagou todas as
menções ao time em
suas redes sociais.
A informação foi

divulgada pelo colu-
nista Ancelmo Gois,
do jornal O Globo. A
festa, restrita aos ami-
gos mais próximos,
serviria para come-
morar a união com
a modelo Nathalia
Félix, com quem o
jogador se casou fora
do Brasil há cerca de
seis meses. Tanto o
Grêmio quanto Dou-
glas Costa não se
pronunciaram ofici-
almente sobre o as-
sunto.
Essa é a segunda

polêmica na qual o jo-
gador se envolve em
menos de duas se-
manas. O atleta já
havia sido duramente

criticado pela torcida
gremista depois de fi-
car suspenso da par-
tida contra o Corinthi-
ans, na Neo Química
Arena, após receber
o terceiro cartão ama-
relo de maneira in-
fantil diante do São
Paulo. O atacante
chegou a esbravejar
nas redes contra os
que disseram que ele
teria forçado a sus-
pensão.
”Vão tomar no c...

de todos vcs que tão
achando q eu tomei
o 3º cartão amarelo
pq eu forcei, o juiz no
final da conversa me
autorizou a sair por
ali, e quando eu vi-
rei as costas o pró-
prio me deu o car-
tão!P finalizar eu Sou
muito mais gremista
que esse pessoal que

vive de vamos lá!”—
@douglascosta
Nesta quinta-feira

(9), o Grêmio encara
o Atlético-MG, em
Porto Alegre, e pre-
cisa de um milagre
para não cair para a
Série B do Campeo-
nato Brasileiro. Além
de vencer o campeão
do torneio, o time de
Douglas Costa pre-
cisa torcer para Bahia
e Juventude não pon-
tuarem em seus con-
frontos contra Forta-
leza e Corinthians,
respectivamente. O
tricolor gaúcho é o
18º colocado, com
40 pontos.

Decepção
Principal contrata-

ção do Grêmio na
temporada, Douglas
Costa ainda não cor-
respondeu às expec-

tativas da torcida e da
diretoria gremista. O
atacante de 31 anos,
que acumula passa-
gens pela seleção
brasileira, sofreu com
lesões e não conse-
guiu desequilibrar em
campo, marcando
apenas dois gols em
25 jogos na Série A.
Com a iminente

queda do time gaú-
cho, a permanência
do jogador para 2022
virou incógnita. Re-
velado pelo Grêmio,
o jogador retornou ao
clube em julho, após
11 anos jogando na
Europa. Ele está em-
prestado pela Juven-
tus pelo período de
um ano, mas possui
uma cláusula con-
tratual de renovação
automática até o fim
de 2023.
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Atlético-MG não leva titulares
para jogo que pode selar a

queda do Grêmio no Brasileirão.
Ivan Storti/Santos FC

Cuca relacionou apenas um titular para a partida contra o Grêmio.

C omo esperado, o téc-
nico Cuca vai pou-

par grande parte dos titu-
lares na partida contra o
Grêmio, nesta quinta-feira,
às 21h30 (de Brasília), na
Arena, pela última rodada
do Brasileiro, já conquis-
tada pelo Galo. A prio-
ridade dos mineiros é a
decisão da Copa do Bra-
sil, contra o Athletico-PR, a
partir de domingo. Vinte
atletas viajam para enfren-
tar o Tricolor.

Dos jogadores que vi-
nham sendo utilizados por
Cuca durante a campa-
nha campeã do Brasileiro
apenas o zagueiro Nathan
Silva (impossibilitado de
atuar na Copa do Brasil,
por ter jogado o torneio
pelo Atlético-GO) e o ata-
cante Vargas.

Os demais atletas rela-
cionados foram menos uti-
lizados por Cuca durante
toda a temporada, ficando
como opção no banco de
reservas. O Galo já é
campeão e só cumpre ta-
bela. Enquanto isso, o

Grêmio precisa da vitó-
ria para tentar escapar do
rebaixamento e tem que
torcer para Juventude e
Bahia não pontuarem di-
ante de Corinthians e For-
taleza, respectivamente.

O Atlético deve entrar
em campo: Rafael; Guga,
Micael, Nathan Silva e
Dodô; Tchê Tchê, Alan
Franco, Hyoran e Dylan;
Eduardo Sasha e Savarino.

O Galo está completa-
mente focado na decisão
da Copa do Brasil. Ela co-
meça no domingo, quando
o time recebe o Athletico-
PR, no Mineirão. Na pró-
xima quarta, é o jogo da
volta, na Arena da Baixada.

Veja os relacionados da
equipe mineira para a par-
tida contra o Imortal: Go-
leiros: Rafael e Jean La-
terais: Dodô, Guga e Mi-
cael Zagueiros: Micael,
Nathan Silva e Rômulo
Meio-campistas: Calebe,
Dylan, Alan Franco, Hyo-
ran, Neto, Rubens, Tchê
Tchê e Echaporã Atacan-
tes: Felipe Felício, Edu-

ardo Sasha, Savarino, Sa-
vinho e Vargas

Carta na manga
O Grêmio tem uma im-

portante carta na manga
nesta última rodada do
Brasileirão que pode aju-
dar a salvar o time do
rebaixamento. O Trico-
lor tem mais vitórias que
os concorrentes diretos Ju-
ventude e Bahia e este é o
primeiro critério de desem-
pate no caso de igualdade
em pontos.

De fato, neste momento
Bahia e Grêmio ganharam
11 jogos cada. A questão é
que, para chegarem empa-
tados na pontuação, o time
baiano tem que perder e o
Imortal vencer o seu jogo.
Se isso acontecer, os dois
vão para 43 pontos e o tri-
color gaúcho teria 12 vitó-
rias.

O Juventude ganhou 10
vezes no Brasileirão este
ano. É o time que me-
nos perdeu entre os três,
só que também é o que
menos ganhou. Assim, o

Papo ficaria atrás dos dois
rivais no caso de um em-
pate triplo com 43 pontos
e o Bahia seria o time do
meio.

Para ter noção, o Ce-
ará, em 10º lugar, tem as
mesmas 11 vitórias gremis-
tas, só que empataram 17
vezes e perderam nove, o
Grêmio perdeu 19. Por-
tanto, se tivesse trocado
derrotas por empates po-
deria estar fora do Z4.

Somando os três jogos
que importam para o Tri-
color, existem nove possí-
veis combinações de resul-
tados. E em apenas uma
delas o Grêmio escapa do
rebaixamento para a Série
B.

Pela primeira vez na his-
tória poderemos ter um
time caindo com 46 pon-
tos, desde que Bahia e Ju-
ventude ganhem seus jo-
gos. No caso do Grêmio, a
salvação viria com 43 pon-
tos, algo que já aconteceu
com outros times nos pon-
tos corridos.
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Barcelona perde para o Bayern
de Munique e vaga nas oitavas da
Liga dos Campeões é do Benfica.

Reprodução

O time de Gerard Pique foi eliminado da competição na fase de grupos pela primeira vez em 19 anos.

E m sua primeira tem-
porada sem Lionel

Messi, o Barcelona está
fora das oitavas de final
da Liga dos Campeões.
O time catalão foi derro-
tado, nesta quarta-feira
(8), pelo Bayern de Mu-
nique, na Alemanha, por
3 a 0, e viu o Ben-
fica bater o Dínamo de
Kiev, em Lisboa, em du-
elos válidos pela sexta
rodada do Grupo E.

Com estes resulta-
dos, o Bayern alcançou
os 100% de aproveita-
mento, com seis vitó-
rias, em seis partidas
disputadas. O Benfica
atingiu os oito pontos,
um a mais que o Bar-
celona, que fica fora do
mata-mata da principal
competição de clubes
da Europa pela primeira
vez nos últimos 19 anos.
O time só marcou dois
gols em seis jogos, am-
bos contra o Dínamo,
que só reuniu um ponto.

Esta derrota é a ter-
ceira vitória de forma
acachapante dos ale-
mães sobre os catalães.
Em 2020, foi 8 a 2 e
na partida de ida desta
fase, em setembro, o
placar também foi 3 a
0 para o Bayern. Esta
também é a primeira
decepção de Xavi Her-
nández no comando do
Barça.

Bayern de Munique
e Benfica vão ter de

aguardar o sorteio que
vai ser realizado na
segunda-feira (13) para
saber qual o adversário
nas oitavas, que serão
disputadas em fevereiro.
Já o Barcelona vai dis-
putar a Liga Europa.

O jogo
Mesmo sem público

no estádio, por causa
do aumento de casos de
covid na região da Ba-
vária, o Barcelona não
conseguiu equilibrar a
disputa com o Bayern.

Nos primeiros minu-
tos de um jogo dis-
putado sob a neve, o
Bayern de Munique do-
minou desde o início,
enquanto o Barcelona
levou algum perigo nos
contra-ataques e pene-
trações pela esquerda
de Ousmane Dembélé.

O francês se mostrou
no primeiro tempo o jo-
gador mais perigoso do
Barça, que perdeu o la-

teral Jordi Alba devido
a uma lesão quando
eram decorridos 30 mi-
nutos de jogo. ”Tive-
mos muitas oportunida-
des de gol e controle su-
ficiente para que o re-
sultado fosse mais am-
plo”, disse o técnico do
Bayern, Julian Nagels-
mann.

O primeiro gol do
Bayern foi consequên-
cia de um domínio maior
em uma partida dis-
putada sem público,
seguindo as medidas
de combate à covid-
19 implementadas pelo
governo alemão. Robert
Lewandowski recebeu
dentro da área, se livrou
da marcação de Gerard
Piqué e cruzou da es-
querda para Thomas
Müller (34). Embora o
uruguaio Ronald Araújo
tenha conseguido afas-
tar, a bola já havia cru-
zado a linha do gol.

O segundo gol, de
Leroy Sané (43), com
um chute de fora da
área, que surpreendeu
o goleiro alemão do
Barcelona, Marc-André
Ter Stegen, pareceu ter
acabado com as chan-
ces do Barcelona, que
estava quase eliminado
antes do intervalo.

Se o Benfica derro-
tasse o Dínamo de Kiev,
o Barcelona era obri-
gado a fazer o mesmo
para se classificar às
oitavas de final. E
a equipa portuguesa já
vencia no intervalo por 2
a 0, que acabou sendo o
resultado final.

Com a classificação
para as oitavas, fica
mais difícil a realização
do sonho da torcida
do Flamengo de ter o
técnico Jorge Jesus de
volta ao comando da
equipe carioca.
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Isaquias Queiroz e Rebeca Andrade,
campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio,
são eleitos os melhores atletas do ano.

Miriam Jeske/COB

A ginasta venceu o prêmio pela primeira vez na carreira.

O canoísta Isaquias
Queiroz e a ginasta

Rebeca Andrade conquis-
taram o prêmio de Me-
lhor Atleta do Ano nesta
semana, em cerimônia
realizada no Teatro Tobias
Barreto, em Aracaju, estado
do Sergipe. Os dois atletas,
campeões olímpicos nos
Jogos de Tóquio, foram
eleitos por um júri especi-
alizado e superaram outros
grandes nomes do esporte
na temporada.

Com mais um título no
currículo, Isaquias Queiroz
se tornou o maior vencedor
do Prêmio Brasil Olímpico
(PBO). Esta foi a quarta
vez que ele ganhou como
Melhor Atleta do Ano, dei-
xando para trás Cesar Cielo
(natação), que ganhou três
vezes. Já Rebeca foi eleita
pela primeira vez na car-
reira, mas não pôde partici-
par da festa porque está de
férias e já tinha programado
uma viagem com bastante
antecedência.

”Honramos a bandeira
do Brasil”, disse Isaquias.
“Agora meu foco é buscar
outra medalha nos Jogos
de Paris, em 2024. Muita
gente fala que Paris é logo
ali, mas não é bem isso.
Tem muito sofrimento até
lá, muito treino para chegar
bem na Olimpíada. O obje-
tivo é chegar à minha sexta
medalha olímpica”, conti-
nuou, contando com os pó-
dios na prova de C2 500m
e C1 1.000m.

Ele fez questão de parti-
cipar da premiação, que foi
realizada pela primeira vez
no Nordeste, e festejou um
ano de sucesso. Na Olim-
píada, ele bateu na trave
na prova do C2 1.000m
na canoagem velocidade,
ao lado de Jacky God-
mann, mas se recuperou

depois ao ganhar seu pri-
meiro ouro olímpico, ven-
cendo com folga a prova de
C1 1.000m.

O canoísta também
aproveitou para reclamar
do tratamento dado pelo
governo da Bahia. “Eu vi
que em São Paulo a Ana
Marcela foi homenageada,
o Arthur Nory também,
mas não recebi uma carta
sequer. Claro que a popu-
lação me valorizou, e isso
foi legal. Espero que um
dia isso mude, pois as pes-
soas precisam de apoio”,
comentou, reforçando sua
alegria de ver tantos meda-
lhistas do Nordeste e um
evento em sua região.

Isaquias superou na vo-
tação dos especialistas ou-
tros dois campeões olímpi-
cos de Tóquio: Hebert Con-
ceição (boxe) e Italo Fer-
reira (surfe). Já Rebeca le-
vou a melhor diante de ou-
tras duas medalhistas no
Japão: Ana Marcela Cu-
nha, que foi ouro na ma-
ratona aquática, e Rayssa
Leal, que ganhou a prata no
skate.

Gigantes
Isaquias e Rebeca ainda

foram premiados junto com
os atletas mais votados nas
51 modalidades, além dos
técnicos que tiveram um
ótimo trabalho: André Jar-
dine (futebol), nas modali-
dades coletivas; Fernando
Possenti (maratona aquá-
tica), Francisco Porath (gi-
nástica artística), Javier Tor-
res (vela), Lauro Souza Jr.
(canoagem velocidade) e
Mateus Alves (boxe), nas in-
dividuais. Eles receberam
os troféus de Melhores Trei-
nadores do Ano.

”Estar aqui é muito le-
gal, pois as lembranças vol-
tam e fico um pouco nos-
tálgico. Enxergo o futuro

com muita coisa boa por
vir e ganhar aquela meda-
lha de ouro foi um senti-
mento único. Sempre vem
um filme na cabeça”, co-
mentou Jardine, que é fun-
cionário da CBF e foi premi-
ado como técnico dos es-
portes coletivos. Ele tam-
bém se mostrou feliz por
ver Tite, técnico da seleção
principal, utilizando jogado-
res que estiveram em Tó-
quio.

Já na tradicional vota-
ção de Atleta da Torcida, na
qual competiram dez mu-
lheres e dez homens, Fê
Garay, do vôlei, desban-
cou os outros concorrentes
na preferência dos fãs e le-
vou a melhor em votação
apertada diante do surfista
Italo Ferreira. Ambos fize-
ram campanhas em suas
redes sociais, mas a cam-
peã olímpica de Londres-
2012 e medalhista de prata
nos Jogos de Tóquio ga-
nhou no final e teve 41,52%
das escolhas. Foram mais
de 400 mil votos, um re-
corde na história do prêmio.
”Eu estou muito feliz por re-
ceber esse troféu”, disse Fê
Garay.

O PBO é organizado
pelo Comitê Olímpico do

Brasil (COB) desde 1999 e
no ano passado não foi rea-
lizado por causa da pande-
mia de covid-19. Desta vez,
comemorou a ótima cam-
panha nos Jogos de Tó-
quio, quando o Time Bra-
sil teve sua melhor partici-
pação da história, e tam-
bém homenageou grandes
nomes do esporte nacional
e os jovens que fizeram bo-
nito recentemente no Pan-
Americano Júnior, em Cali.

A cerimônia teve ainda
uma homenagem impor-
tante. Janeth dos San-
tos Arcain, uma das maio-
res jogadoras de basquete
da história, recebeu o Tro-
féu Adhemar Ferreira da
Silva. Além disso, qua-
tro ídolos do esportes ti-
veram a cerimônia de en-
trada no Hall da Fama: Ma-
gic Paula (basquete), Se-
bastián Cuattrin (canoagem
velocidade), Adhemar Fer-
reira da Silva (atletismo, in
memoriam) e Tetsuo Oka-
moto (natação, in memo-
riam). “É um reconheci-
mento individual, mas que
reflete toda história de uma
geração vencedora”, afir-
mou Paula.
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Saiba quais são os sinais
do câncer de pele.

Reprodução

É recomendado consultar o dermatologista sempre que verificar alte-
rações num sinal, pinta ou mancha.

P ara identificar sinais que pos-
sam indicar o desenvolvimento

de câncer na pele existe um exame,
chamado de ABCD, que é feito a
partir da observação das caracte-
rísticas de manchas e pintas para
verificar se há sinais que correspon-
dam ao câncer.

As características observadas
são: Assimetria da lesão – se a
metade da lesão observada for di-
ferente da outra, pode ser indica-
tivo de câncer; Borda irregular –
quando o contorno do sinal, pinta
ou mancha não é liso; Cor – se o si-
nal, pinta oumancha tem diferentes
cores, como preto, marrom e ver-
melho; Diâmetro – se o sinal, pinta
ou mancha têm um diâmetro maior
que 6 mm.

Estas características podem
ser observadas em casa, e ajudam
a identificar possíveis lesões de
câncer na pele, mas o diagnós-
tico deve sempre ser feito por
um médico. Assim, quando se
tem alguma mancha, pinta ou
sinal com estas características é
recomendado marcar consulta no
dermatologista.

A melhor forma de identificar
qualquer alteração na pele é obser-
var todo corpo, incluindo as costas,
atrás das orelhas, cabeça e tam-
bém a planta dos pés, cerca de 1
a 2 vezes por ano, de frente para
o espelho. Devem ser procuradas
manchas, sinais ou pintas irregula-
res, quemudamde tamanho, forma
ou cor, ou por feridas que não cica-
trizam a mais de 1 mês.

Uma boa opção, para facilitar
o exame, é pedir a alguém para
observar toda sua pele, especial-
mente o couro cabelo, por exem-
plo, e ir fotografando os sinais mai-
ores para ir observando sua evolu-
ção ao longo do tempo.
Outros sinais que podem
indicar câncer de pele

Embora a maior parte dos ca-
sos de câncer de pele apresentem
as características anteriores, exis-
tem outros sinais que também po-
dem indicar o desenvolvimento de
câncer. Esses sinais variam de
acordo com o tipo de câncer po-
dendo ser:
1. Sinais do câncer de pele

não melanoma
Os sinais do câncer de pele não

melanoma podem ser: Pequena
ferida ou nódulo na pele, de cor
branca, avermelhada ou rosa, que
pode causar coceira; Ferida ou nó-
dulo na pele, que cresce rápido
e forma uma casquinha, acompa-
nhada de secreção e coceira; Fe-

rida que não sara e que sangra du-
rante várias semanas; Verruga que
cresce.

O carcinoma basocelular e o
carcinoma epidermoide são dois
tipos de câncer não melanoma,
mais frequentes, menos graves e
mais fáceis de serem curados. Po-
rém, o carcinoma espinocelular
quando diagnosticado numa fase
avançada, em certos casos pode
espalhar-se para outros órgãos do
corpo.

2. Câncer de
pele melanoma
Os sintomas do melanoma po-

dem ser uma pinta ou sinal escuro
na pele, com bordas irregulares,
acompanhados de sintomas como
coceira e descamação na pele.

O melanoma maligno é o cân-
cer de pele mais perigoso de todos,
podendo causar alterações num si-
nal já existente, como aumento do
seu tamanho e a alteração da sua
coloração ou forma. A principal
causa do melanoma é a exposição
prolongada ao sol, daí a importân-
cia de se usar protetor solar diari-
amente e evitar ficar muito tempo
exposto ao sol.

Quando ir ao
médico

É recomendado consultar o
dermatologista sempre que verifi-
car alterações num sinal, pinta ou
mancha. Na maioria dos casos, um
sinal com alterações não é câncer
e nestas situações, o médico pode
pedir consultas regulares para ob-
servar se houve alterações na pele,
ou pode até mesmo escolher remo-
ver o sinal cirurgicamente, quando
há sinais indicativos de maligni-
dade.

Como é feito o
diagnóstico

O diagnóstico do câncer de
pele é feito por um dermatologista
ou oncologista, que faz uma aná-
lise específica e detalhada do si-
nal, pinta ou mancha usando uma
lupa especial, através do exame de
ABCD, analisando a forma, tama-
nho, cor e diâmetro da pinta, sinal
ou mancha.

No final deste exame, se o
médico tiver suspeitas de câncer
na pele, pode pedir a realização
de mais exames, como biópsia da
lesão, por exemplo. Porém, no
caso da alteração não ser câncer,
o médico pode indicar outros cui-
dados para o tratamento da lesão,

como comprimidos ou pomadas,
por exemplo.

Por outro lado, caso seja veri-
ficado sinais indicativos de câncer
de pele, pode ser indicada a rea-
lização de cirurgia, radioterapia ou
quimioterapia.

Como prevenir o
câncer de pele
Para prevenir o desenvolvi-

mento do câncer de pele, é im-
portante adotar algumas medidas
que evitam o contato direto da pele
com os raios ultravioletas do sol,
diminuindo o risco de alterações.
Assim, algumas formas de evitar
esse tipo de câncer é:

1. Proteger a
pele

Para proteger a pele correta-
mente, deve-se evitar a exposição
solar nos momentos mais quentes
do dia, principalmente no verão,
entre as 11 h e as 16 h, procurando
ficar na sombra sempre que possí-
vel. Além disso, é importante: Usar
chapéu com abas largas; Vestir ca-
miseta de algodão, que não seja
preta, ou roupa com proteção solar
que possuem na etiqueta o simbolo
FPU 50+; Usar óculos escuros com
proteção UV, comprados em ópti-
cas especializadas; Usar protetor
solar.

Estas dicas devem ser manti-
das tanto na praia, como na piscina
e em qualquer tipo de exposição ao
ar livre, como acontece na agricul-
tura ou na prática atividade física no
jardim, por exemplo.

2. Usar protetor
solar

Deve-se aplicar diariamente
protetor solar contra as radiações
UVA e UVB com fator nomínimo 15,
aplicando o produto no corpo todo,
incluindo no rosto, pés, mãos,
orelhas e pescoço, voltando a
aplicar a cada 2 horas ou depois
de ir na água, porque sua proteção
diminui.

É importante que o uso de pro-
tetor solar aconteça durante o ano
inteiro, incluindo no inverno, isso
porque mesmo quando o tempo
está mais nublado, a radiação UV
atravessa as nuvens e afeta negati-
vamente a pele desprotegida.

3. Observar a
pele

Deve-se observar a pele pelo
menos 1 vez por mês, procurando
pintas, sinais ou manchas que mu-
daram de cor, têm bordas irregu-
lares, várias cores ou aumentaram
de tamanho. Além disso, é impor-
tante consultar um dermatologista
no mínimo uma vez por ano, para
fazer um exame completo da pele
e detectar alterações precoces.

4. Evitar bronzeamento
artificial

Usar câmaras de bronzea-
mento artificial aumenta as chances
de ter câncer de pele, pois embora
a pele fique mais morena rapida-
mente, a exposição intensa a raios
UVB e UVA aumenta as chances de
ocorrerem alterações nas células
da pele.
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Pesquisa mostra aumento de 38%
das atividades físicas em um ano.

Reprodução

No Brasil o número de pedaladas aumentou 1,4 vezes.

S empre em dezembro,
o Strava, a maior rede

social/plataforma de es-
portistas, divulga o relató-
rio Year in Sport (O ano
esportivo), no qual traz
os principais dados dos
usuários, no caso 95 mi-
lhões de pessoas, sendo
12 milhões delas brasilei-
ras, em 195 países. Os da-
dos foram apresentados
em coletiva global online.
E o principal destaque é
que o esporte foi uma vál-
vula de escape para os
usuários durante esse ano
pandêmico. Foram anali-
sados 1,8 bilhão de uplo-
ads de atividades, o que
indiciou um crescimento
de 38% nos últimos 12
meses. E as modalidades
quemais cresceram foram
yoga e caminhada.

“Mesmo enquanto a
comunidade esportiva
global passava por mais
um ano de interrupções
e restrições pandêmicas,
vimos um desejo persis-
tente dos atletas de per-
manecerem conectados
e manterem um ao outro
ativo. Atletas de todos os
países registraram e com-
partilharam suas corridas,
pedaladas e caminhadas
na hora do almoço. E, por
sua vez, a comunidade se
encorajou ao distribuir 9,6
bilhões de kudos”, afirma
Michael Horvath, CEO do
Strava.

“Todos os esforços
contam para o Strava, e
nossa equipe está entusi-
asmada em fornecer uma
plataforma para quem
deseja se conectar com
outros atletas, encontrar
novos lugares para ser
ativo, definir metas para

si, criar clubes e desafiar
seus amigos. O Strava
está empenhado em criar
um impacto positivo nas
áreas que são importantes
para nós e para os nossos
atletas: alterações climá-
ticas, racismo, equidade
e inclusão no esporte”,
acrescenta Horvath.

Entre 2013, quando foi
criado o Strava, até no-
vembro de 2021, foram
postadas 6 bilhões de ati-
vidades físicas. Outro item
que chamou a atenção
no relatório é a preocupa-
ção com omeio ambiente,
com os eventos climáti-
cos extremos. Mostram
como as inundações na
Alemanha e na China in-
terferiram nos treinos, as-
sim como os incêndios no
Canadá. Mostra também
que o europeu começou
a treinar mais cedo, por
causa do calor.

O clima extremo e a
qualidade do ar afetam o
comportamento do atleta
em todo o mundo. Du-
rante as nevascas do
Texas (EUA) e a crise
de energia em fevereiro,
houve uma redução de -
57% nas atividades ao ar
livre nestas localidades.
Na onda de calor em
Oregon (EUA), durante o
verão, as atividades ao
ar livre caíram -23%. Na
tempestade de neve em
Madrid (ESP), em janeiro,
e as inundações em Na-
gano (JAP), em agosto,
as atividades indoor au-
mentaram 55% e 56%,
respectivamente.

As publicações de cor-
rida e pedalada no Brasil
cresceram 1,4x, quando
comparado ao ano ante-

rior. Já as versões vir-
tuais ou indoor das mes-
mas atividades cresceram
1,3x e 1,1x, no mesmo pe-
ríodo. Natação cresceu
1,8x e yoga 1,9x, sendo o
grande destaque de cres-
cimento, por aqui, o treino
funcional, com 2,2x mais
atividades publicadas em
2021 do que em 2020.

Caminhar virou uma
moda no mundo todo.
Seja para atividade física,
ou para deslocamento, a
caminhada também cres-
ceu no Brasil, na ordemde
1,6x. E aqui os destaques
foram os mais velhos:
52% das pessoas com
mais de 70 anos postaram
caminhadas no Strava, as-
sim como 49% das de 60
a 69 anos. Outras faixas
etárias, como as pessoas
de 50 a 59 anos (45%), 40
a 49 (44%), 30 a 39 (42%)
e 18 a 29 (38%) também
tiveram altos índices de
atividades de caminhadas
publicadas na plataforma.
Os brasileiros caminham
em média 3 horas por
semana, mesmo tempo
médio que os alemães,

mais do que os cana-
denses (2,9h), australia-
nos (2,7h) e americanos
(2,5h), mas menos do
que os espanhóis (3,7h),
britânicos (3,5h), indianos
(3,3h) e franceses (3,2h).

Globalmente falando,
as publicações no Strava
continuaram subindo em
um nível recorde e a pla-
taforma alcançou marcas
como as mais de 37 mi-
lhões de postagens por
semana, totalizando 1,8
bilhões de uploads públi-
cos nos últimos 12 meses.
O aumento de 38% na ati-
vidade de uploads deste
ano segue o aumento de
1,1 bilhão de uploads em
2020 (um aumento de
33% em relação a 2019).
O Strava deu as boas-
vindas a 2 milhões de
novos atletas por mês em
sua comunidade global,
que coletivamente regis-
trou mais de 33 bilhões de
quilômetros este ano.
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Instagram lança função de
proteção a jovens.

Reprodução

A partir de janeiro, os usuários adolescentes do Instagram poderão excluir em massa seu conteúdo,
curtidas e comentários anteriores.

O aplicativo de fotos
Instagram disse que

será mais rígido com os
tipos de conteúdo que
recomenda aos adoles-
centes – a empresa quer
evitar que os jovens se
concentrarem em um tó-
pico por muito tempo na
plataforma. O anúncio
acontece na véspera de
uma audiência no Se-
nado americano, em que
Adam Mosseri, diretor do
Instagram, deve teste-
munhar sobre a proteção
de crianças na rede so-
cial.

Mosseri informou que
o Instagram desativou a
capacidade dos usuários
marcarem ou menciona-
rem adolescentes que
não os seguem no apli-
cativo. A partir de ja-
neiro, os usuários ado-
lescentes também pode-
rão excluir em massa seu
conteúdo, curtidas e co-
mentários anteriores.

Além disso, a rede so-
cial está explorando con-
troles para limitar con-
teúdo potencialmente
prejudicial ou sensível
sugerido aos adolescen-
tes por meio das funções
de pesquisa, hashtags,
vídeos curtos e ”Contas
sugeridas”, bem como
na página ”Explorar”,
de curadoria de publica-
ções.

A companhia tam-
bém anunciou o lança-
mento da função ”Take
a Break”, que lembra os
usuários de fazerem uma

breve pausa no aplica-
tivo após usá-lo por um
determinado período de
tempo. Por enquanto,
o recurso está disponí-
vel apenas nos Estados
Unidos, Reino Unido,
Canadá e Austrália.

A empresa disse que
em março do ano que
vem lançará as primeiras
ferramentas para pais
e responsáveis   verem
quanto tempo seus filhos
passam no aplicativo. O
recurso também permi-
tirá a definição de limites
de tempo.

Desde setembro, o
Instagram sofre pres-
são após documentos
internos do Facebook
mostrarem que a em-
presa é negligente com
o conteúdo de suas
plataformas e falha em
garantir a segurança
de usuários, sobretudo
crianças e adolescentes.
Os arquivos foram vaza-
dos por Frances Hau-
gen, ex-funcionária da

companhia – as primei-
ras reportagens foram
inicialmente publicadas
pelo jornal americano
Wall Street Journal. Em
meio ao escrutínio, o
Instagram pausou o de-
senvolvimento da versão
do app para crianças:
criticado por pais, espe-
cialistas e reguladores,
o projeto será reavaliado
“em uma data posterior”,
disse o Facebook.

Pedido à
Zuckerberg

Nesta segunda-feira,
6, um grupo de 300 pes-
quisadores enviou uma
carta aberta para Mark
Zuckerberg, pedindo
que o Facebook permita
o acesso de documentos
e estudos relacionados
aos efeitos do Facebook
e Instagram na saúde
mental de adolescentes.

Segundo a carta, os
pesquisadores afirmam
que os estudos foram
publicados apenas em
fragmentos e que o

Facebook precisa se
comprometer a tratar o
assunto com mais trans-
parência.

“Não acreditamos que
as metodologias vistas
até agora atendam aos
elevados padrões cientí-
ficos necessários para in-
vestigar com responsa-
bilidade a saúde mental
de crianças e adolescen-
tes”, afirma o documento
assinado pelos pesqui-
sadores.

O assunto surgiu com
mais força após uma re-
portagem do jornal ame-
ricano Wall Street Jour-
nal com documentos va-
zados. Em um dos es-
tudos, a empresa con-
clui que suas redes soci-
ais contribuem para pro-
blemas de autoestima de
adolescentes e que uma
em cada três meninas
que se sentem mal com
o próprio corpo ficam
ainda pior quando aces-
sam o Instagram.
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Falha na Amazon causa "apagão" em
casas inteligentes: sem geladeira,

aspirador e até campainha.
Reprodução

Paralisação no braço de computação em nuvem da Amazon prejudicou a entrega de mercadorias da
gigante do e-commerce.

A instabilidade da
plataforma Ama-

zon Web Services
(AWS), ferramenta de
computação em nu-
vem da Amazon, dei-
xou milhares de pes-
soas nos Estados Uni-
dos sem geladeiras e
robôs aspiradores.

Os serviços afeta-
dos pela pane incluem
ainda a assistente de
voz Alexa e a unidade
de campainha inteli-
gente Ring, dispositivo
que conta com uma câ-
mera e um radar para
detectar a presença de
visitas e está integrado
à Alexa.

A interrupção, que
começou por volta das
10h (horário do leste
dos EUA) de terça-
feira, prejudicou as
entregas de mercado-
rias, interrompeu os
principais serviços de
streaming e impediu
que as pessoas entras-
sem nos parques da
Disney.

Irritados, usuários
desses dispositivos tui-
taram suas frustrações
para a conta oficial do
Ring. Muitos recla-
maram que gastaram
tempo reiniciando ou
reinstalando seus apli-
cativos e dispositivos
antes de descobrir no
Twitter que havia uma
interrupção geral dos

serviços da web da
Amazon.

Os usuários do Mul-
tiple Ring disseram que
não conseguiam entrar
em casa sem acessar o
aplicativo do telefone,
que estava fora do ar.

A instabilidade afe-
tou também o trabalho
dos motoristas de en-
tregas da gigante do e-
commerce. ”Sou um
motorista da Amazon e
a interrupção também
está nos atingindo e
não podemos fazer en-
tregas. Então, estamos
apenas jogando kara-
okê”, disse um usuário
do Twitter.

Outros relataram
que não conseguiram
acender as luzes de
Natal. ”A interrupção
do AWS fez com que
minhas luzes de Na-
tal automatizadas não
ligassem esta noite”,

disse um dos usuários.
As lâmpadas inte-

ligentes pararam de
responder aos coman-
dos de voz, relata-
ram muitas pessoas.
”Meus pais estão ex-
tremamente cientes da
interrupção da AWS
porque suas lâmpadas
domésticas inteligen-
tes não estão respon-
dendo aos comandos
de voz no momento”,
postou Matt Schultz.

As tarefas domésti-
cas básicas também
se tornaram impossí-
veis para alguns. ”us-
east-1 está tendo uma
interrupção, e minha
esposa acabou de re-
clamar que não con-
seguiu executar nosso
Roomba porque a in-
ternet está down. Não
consigo aspirar minha
casa por causa do
AWS. Qual é o destino

do mundo?”, escreveu
o internauta Thomas
Johnson.

A interrupção levou
as pessoas a refleti-
rem sobre as armadi-
lhas de se ter uma casa
”inteligente”, que de-
pende excessivamente
não apenas da inter-
net, mas de uma em-
presa em particular –
enquanto aqueles com
casas ”burras” brinca-
vam que suas gela-
deiras e interruptores
de luz estavam funcio-
nando muito bem.

Várias das opera-
ções afetadas estavam
na costa leste dos Es-
tados Unidos. Cerca
de nove horas depois,
a AWS disse que havia
resolvido os problemas
de dispositivo de rede
que levaram à interrup-
ção.
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Nave russa leva bilionário japonês
à Estação Espacial Internacional.

Reprodução

A jornada marca o retorno da Rússia ao turismo espacial..

Robô da China vai investigar
"cabana misteriosa" na Lua.

Divulgação

Estrutura em formato de cubo foi registrada pelo rover Yutu-2 durante trabalho na cratera Von Kármán.

T ransportando o bilio-
nário japonês Yusaku

Maezawa, a espaçonave
russa Soyuz decolou
nesta quarta-feira (08), do
Cosmódromo de Baiko-
nur, no Cazaquistão, em
direção à ISS (Estação
Espacial Internacional,
na sigla em inglês). A
jornada marca o retorno
da Rússia ao turismo
espacial.

Maezawa, de 46 anos,
é fundador da Zozotown,
uma das maiores em-
presas de moda do Ja-
pão. Ele, o seu as-

sistente Yozo Hirano e
o cosmonauta russo Ale-
xander Misurkin decola-
ram às 7h38min no ho-
rário local (4h38min em
Brasília), conforme havia
sido programado.

Os dois turistas espa-
ciais passarão 12 dias no
segmento russo da ISS.
Não foi divulgado quanto
Maezawa pagou para vi-
ajar a bordo da espaço-
nave russa. O bilionário
também fará uma viagem
espacial ao redor da lua
com a SpaceX, de Elon
Musk, em 2023.

O rover chinês Yutu-2
deu início a umamis-

são para se aproximar de
uma estrutura em formato
de cubo registrada por
ele na Lua. Por meio
de uma imagem captada
no mês de novembro,
enquanto o robô traba-
lhava na cratera Von Kár-

mán, especialistas esti-
maram que o objeto es-
tava a 80 metros de dis-
tância do Yutu-2.

O canal de divulgação
científica Our Space, afi-
liado à Agência Espacial
Chinesa, descreveu a es-
trutura como uma ”ca-
bana misteriosa”. Em

tom de brincadeira, o
site publicou: ”Seria uma
casa construída por alie-
nígenas após o pouso for-
çado? Ou uma espaço-
nave pioneira dos prede-
cessores que exploram a
Lua?”.

De acordo com o jor-
nalista Andrew Jones,

que acompanha o pro-
grama espacial chinês,
embora o cubo provavel-
mente não seja moradia
para alienígenas, vale a
pena conferi-lo mais de
perto. A aproximação de-
mora de dois a três dias
lunares, o equivalente a
um período de até três
meses na Terra.

O explorador robótico
está operando no Pólo
Sul-Aitken do satélite
desde de janeiro de 2019.
Ele é movido a energia
solar e fica desativado
durante a noite lunar, que
dura duas semanas ter-
restres. Até o momento,
percorreu 840 metros
e enviou cerca de 3,6
terabytes de dados para
pesquisadores.
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Gramado entra em lista global de
destinos para conhecer em 2022.

Reprodução

Gramado atrai turistas de diversas partes do País o ano todo.

H á tempos que Gramado, na
Serra Gaúcha, deixou de ser

exclusivamente um destino de in-
verno. A cidade atrai turistas de
diversas partes do país o ano todo,
principalmente no fim do ano com
a programação do Natal Luz.

O destino gaúcho é apontado
pelo site de reservas de hospeda-
gens Booking.com como um dos
oito no mundo que merece ser vi-
sitado em 2022.

Mesmo durante a pandemia,
Gramado ganhou novas atrações,
como o parque aquático Acqua-
motion – com águas termais – e
o Selfie Gramado – espaço insta-
gramável –, e empreendimentos,
como o resort Buona Vitta, um pe-
dacinho da Toscana na Serra Gaú-
cha.

Na lista estão destinos de
montanhas, praias e metrópoles.
Há opções para todos os gostos.

Gramado
Gramado faz parte da Rota Ro-

mântica, circuito que passa por 13
municípios do da Serra Gaúcha. O
destino, em meio às montanhas,
oferece lojinhas charmosas, fábri-
cas de chocolate e restaurantes
especializados em fondue. Sua
arquitetura remete a um vilarejo
suíço.

Para dois terços (66%) das
pessoas ouvidas pela Boo-
king.com responderam que dese-
jam se hospedar em um lugar dife-
rente do que estão acostumadas,
E Gramado é uma ótima opção.
A cidade oferece hospedagem
para todos os tipos de viajantes e
bolsos.

Atlanta
Capital da Geórgia, Atlanta é

conhecida como o centro cultural
do sul dos Estados Unidos e ofe-
rece uma verdadeira aventura ur-
bana.

Cheia de bairros agitados, res-
taurantes badalados e com uma
vida noturna vibrante, a cidade é
um ótimo destino para todos os ti-
pos de viajantes. Para os amantes
da história, Atlanta também abriga
alguns locais importantes, como o
Parque Histórico Nacional Martin
Luther King Jr e o Centro Nacional
para os Direitos Civis e Humanos.

Segundo a pesquisa da Bo-
oking.com, 76% dos brasileiros
querem ter experiências autênti-
cas em suas viagens. Por isso, a
recomendação é uma visita à ave-
nida Ponce de Leon — via com 25
km que liga a diversas bairros de
de Atlanta e permite que os visitan-

tes conheçam toda a cidade.
A ‘Ponce’, como é conhecida

localmente, tem de tudo: estúdios
de tatuagem, casas noturnas al-
ternativas, lojas de antiguidades e
igrejas. É uma avenida que exibe
a rica cultura que Atlanta tem para
oferecer.

Taichung
A segunda maior cidade de

Taiwan é famosa por seus grandes
mercados noturnos. Mais da me-
tade (58%) dos brasileiros respon-
deram que querem experimentar
novos sabores em suas viagens
em 2022.

Uma ótima opção, então, é
conhecer os movimentados mer-
cados de rua e experimentar as
tortas do sol, sobremesa popular
da região, almôndegas típicas de
Taichung e, claro, um refrescante
bubble tea.

Durante o dia, a programa-
ção pode incluir visitas aos tem-
plos históricos e pontos turísticos
de Taichung, como o Templo Le-
cheng, de 200 anos, o ornamen-
tado Templo Chenghuang e os três
salões do Templo Wanhe. Todas
essas atrações apresentam uma
arquitetura refinada que revela a
riqueza cultural da cidade.

Santo Domingo
Tradição e modernidade,

Santo Domingo é um exemplo da
vibrante cultura dominicana. Com
galerias de arte, uma vida noturna
agitada e uma deliciosa cena
gastronômica, a cidade também
abriga maravilhas arquitetônicas
do século 16 e é considerada
Patrimônio Mundial da Unesco.

Uma boa pedida é conhecer
a Zona Colonial, no centro da ci-
dade, de bicicleta ou em um pas-
seio guiado. Depois, no Jardim
Botânico Nacional, apreciar a na-
tureza tropical e terminar o dia to-
mando um drinque ao pôr do sol
no píer Malecón, com vista para o
mar.

A união do charme histórico
com um toque latino moderno é
perfeita para seis em cada dez
(60%) brasileiros que querem se
hospedar em lugares próximos a
opções de vida noturna. Afinal,
nada melhor do que curtir os clu-
bes de salsa à noite e se recuperar
relaxando nas praias paradisíacas
do Caribe durante o dia.

Braov
Cheia de construções medie-

vais, Braşov, na Transilvânia, data

do século 13 e foi a cidade que
inspirou a criação do vampiromais
famoso do mundo.

Cercada pelos Cárpatos Meri-
dionais, a cidade apresenta uma
arquitetura em estilo gótico e, en-
tre suas principais atrações, está o
famoso Castelo de Bran, que ins-
pirou o Drácula de Bram Stoker.

Seja fazendo uma trilha, an-
dando de teleférico até o Monte
Tampa para curtir a vista da cidade
ou relaxando nos charmosos ca-
fés ao redor da praça central do
Conselho, a cidade é um tesouro
escondido na Europa.

Llandudno
Conhecido por ser o maior re-

sort à beira-mar da região, o des-
tino está situado naCosta Norte do
País de Gales e dispõe de praias,
natureza e castelos. Dá para ob-
servar toda a cidade do The Great
Orme, um penhasco de calcário. É
possível chegar lá de bonde, e o
local conta com uma estação com
uma linda vista para Llandudno.

Para uma autêntica experiên-
cia britânica à beira-mar, o píer de
Llandudno possui lojinhas char-
mosas e oferece muita diversão.
O resort também abriga a galeria
Oriel Mostyn, um edifício elegante
que exibe arte contemporânea e
está próximo a vários restaurantes,
bares e lojas.

Montpellier
Uma das cidades mais enso-

laradas do país, Montpellier está
localizada na costa mediterrânea
do sul da França e possui uma ar-
quitetura elegante. A cidade pode
ser explorada usando as novas e
modernas linhas de bonde, proje-

tadas pelo designer Christian La-
croix, e vale uma visita às praias de
areia branca nas proximidades.

É uma ótima programação
para 86% dos viajantes brasileiros
que sentem uma melhora instan-
tânea de humor ao ver rios e ma-
res. Em Montpellier, os viajantes
podem fazer um passeio no histó-
rico Promenade du Peyrou e pro-
var queijos franceses no mercado.

Também é possível visitar a
Catedral da cidade ou fazer uma
degustação de vinhos no Château
de Flaugergues, uma construção
do século X17.

Malaca
Conhecida como o estado his-

tórico da Malásia, Malaca está re-
pleta de edifícios e pontos turísti-
cos memoráveis.

Os viajantes podem apreciar a
arte de rua da cidade em um pas-
seio pela Jonker Walk, que abriga
lojinhas, pequenos museus, além
de restaurantes com a famosa
gastronomia local Nyonya, com
seus pratos picantes que vão con-
quistar quem gosta de uma boa
gastronomia.

É possível fazer um passeio
com a família e apreciar mais de
700 espécies de aves da Malásia
noMelaka Bird Park, um jardim bo-
tânico, e depois aproveitar a vista
da Mesquita Masjid Selat. Quando
a maré está alta, o templo parece
flutuar no estreito de Malaca, ofe-
recendo uma ótima visão tanto no
nascer quanto no pôr do sol.

Porto Alegre . Quinta, 09 de Dezembro de 2021 . 72



Tom Felton, de "Harry Potter", diz que
não é mais reconhecido em público.

Reprodução/Instagram

Ator de 34 anos que viveu Draco Malfoy em saga de J. K. Rowling
conta que pessoas não acreditam que ele é a estrela da franquia de
filmes.

Steven Spielberg estreia no cinema musical
com nova versão de "West Side Story".

Reprodução

Clássica cena do baile em ’Amor, Sublime Amor: versão de Steven
Spielberg estreia nesta quinta.

T om Felton, que ficou
famoso vivendo o vi-

lão Draco Malfoy nos fil-
mes da franquia Harry
Potter, baseada nos livros
de J.K. Rowling, deu uma
longa entrevista ao site
Square Mile e contou que
hoje não é mais reconhe-
cido pelo público.

Ele explicou que anda
normalmente pelas ruas
de Londres, onde vive,
e dos outros lugares do
mundo, semomenor pro-
blema – o ator de 34 anos
conversou com o repórter
do veículo inclusive em
um pub.

Mas o que para muita

ex-estrela mirim seria mo-
tivo de crise, para Tom,
é tranquilo. “Eu apro-
veito o melhor dos dois
mundos. Eu pego o me-
trô, eu pego o ônibus, eu
levo meu cachorro para
passear no parque”, con-
tou. ”Eu vi Emma Watson
outra noite – ela parece
exatamente como há dez
anos atrás. É quase im-
possível para ela não ser
reconhecida. Muitas pes-
soas sussurram perto de
mim: ‘quem é esse?’”.

Felton, que tem mais
de 11 milhões de segui-
dores nas redes sociais,
contou que após o su-

cesso dos filmes foi viver
a vida e tem se dedicado
a poucos projetos. Ele
não descartou voltar a fa-
zer um novo filme da fran-
quia e disse que até hoje

mantém contanto com o
colegas de elenco, como
Daniel Radcliff e Emma –
nada de brigas entre Grifi-
nória e Sonserina na vida
real.

Q uando estreou em
1957, o musical

”West Side Story” revolu-
cionou a Broadway pelo
tema (versão moderna
de Romeu e Julieta, era
ainda uma metáfora so-
bre a ameaça que os imi-
grantes significavam para
um país rico) e também
pela forma (pela primeira
vez, a ação passava para
a dança de uma forma
natural, como se a coreo-
grafia fosse extensão dos
movimentos dos atores).
Não demorou até chegar
a Hollywood, conquis-
tando nada menos que
dez Oscar em 1961 –
inclusive de melhor filme.

Agora, um dos mais
icônicos musicais ganha
nova versão cinemato-
gráfica que, sob a dire-
ção de Steven Spielberg,

estreia nesta quinta-feira,
9. Não se trata de uma
simplesmodernização do
tema, mas uma façanha
da reconstrução. Spiel-
berg e seu roteirista, o
dramaturgo Tony Kush-
ner, mantiveram as ten-
sões raciais entre porto-
riquenhos e americanos
natos, mas agora o ter-

ritório pelo qual ambos
lutam está ameaçado de
demolição.

A história tem Nova
York como cenário e,
como eixo central, o
romance proibido en-
tre dois jovens, Maria
(Rachel Zegler) e Tony
(Ansel Elgort), cada um
pertencendo a uma das

facções. O amor impossí-
vel é fadado ao fracasso,
uma paixão irrealizável
por causa do racismo e
da xenofobia americanos.

O que tornou o mu-
sical um clássico é seu
time de criadores: me-
lodias de Leonard Berns-
tein, letras de Stephen
Sondheim (recentemente
falecido), coreografia de
Jerome Robbins. Can-
ções como Maria e Ame-
rica ajudam a narrar a
trama e definem o cará-
ter dos personagens. Fã
confesso do musical, Spi-
elberg dá mais ênfase às
questões de raça, imigra-
ção, pobreza e margina-
lização, mas com aceno
afetuoso à inovadora ver-
são original.
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Rebel Wilson fala sobre perda
de peso: "Ganhava milhões
sendo a gorda engraçada".

Reprodução/Instagram

Atriz, que perdeu 30 quilos durante a pandemia, conta em entrevista
que sua equipe ficou preocupada com seu emagrecimento.

Kim Kardashian agradece ex-marido,
Kanye West, ao ganhar prêmio de moda.

Reprodução

Empresária foi homenageada com título de Ícone Fashion do Ano no
People’s Choice Awards.

R ebel Wilson, de 41
anos, revelou que

sua equipe não reagiu
bem à decisão da atriz
de perder peso – ela
emagreceu 30 quilos
desde que a pandemia
começou. “Recebi
muitas resistências da
minha própria equipe,
na verdade, aqui em
Hollywood”, desaba-
fou ela na terça-feira
(7).

A razão da preo-
cupação deles é que
Rebel era muito bem-
sucedida como uma
atriz de comédia acima

do peso. “Eles ficaram,
tipo, ‘Por quê? Por
que você faria isso?’”,
lembrou. ”Porque eu
estava ganhando mi-
lhões de dólares sendo
a garota gorda engra-
çada”, disse ela, sobre
a equipe ser contra sua
decisão.

Rebel reforçou mais
uma vez que perdeu
peso mudando os há-
bitos alimentares e
se exercitando com
frequência. Famosa
pelos filmes As Trapa-
ceiras e Jojo Rabbit,
ao se aproximar dos

40 anos, ela decidiu
transformar 2020 em
seu ”ano da saúde”,
já que queria também
congelar seus óvulos.

Ela passou a fazer ca-
minhadas e fez reedu-
cação alimentar che-
gando aos 74 quilos no
final de 2020.

K im Kardashian ani-
mou o público na

noite de terça-feira (7)
ao agradecer o ex-
marido, o rapper Kanye
West, ao aceitar o tí-
tulo de Ícone fashion
de 2021 no People’s
Choice Awards.

Ao mencionar al-
guns estilistas com
quem trabalhou ao
longo dos últimos
anos, afirmou: ”obri-
gada a tantos estilistas
que acreditaram em
mim ou foram conven-
cidos em uma ligação

com o Kanye. Obri-

gada ao Kanye, inclu-

sive por me apresentar

ao mundo da moda.”

Kim e Kanye se di-

vorciaram no início de

2020 após sete anos
de casamento, mas ela
foi vista diversas ve-
zes acompanhando o
rapper e os filhos do
casal em eventos de
lançamento do álbum
Donda.

A empresária estaria
atualmente em um ro-
mance com o ator Pete
Davidson, fato que não
chegou a ser negado
nem confirmado ape-
sar dos diversos boa-
tos nos últimos meses.
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As histórias de cinco galãs que se
assumiram LGBTQIA+ em 2021.

Reprodução/Instagram

Marco Pigossi assume romance com diretor italiano, Marco Calvani.

A té pouco tempo
atrás, ser galã e gay

era um tabu gigante.
Em 2021, o amor está
vencendo e artistas de-
claram sua sexualidade,
liberdade e seus amo-
res nas redes. Veja,
a seguir, as histórias
de cinco atores que se
assumiram LGBTQIA+
este ano.
Marco Pigossi
Marco Pigossi já ar-

rancou suspiros de fãs
como o Zeca, de ”A
força do querer”, o Pe-
dro de ”Ti-ti-ti” e o Eric
da série ”Cidade invisí-
vel”, entre outros prota-
gonistas fofos e gatos.

Hoje, ele mora e tra-
balha em Los Angeles,
nos Estados Unidos. E
foi de lá que ele cele-
brou o dia de ação de
graças e abriu, pela pri-
meira vez, sua sexuali-
dade com o público. E
fez isso de forma leve,
brincando com as fo-
focas que sempre rola-
ram.

Depois, para agrade-
cer o carinho do pú-
blico, fez outra publica-
ção. Escreveu: ”que a
discussão se faça cada
vez mais presente e na-
tural. sabemos que
o ódio vem do medo
do diferente e do novo.
que não tenhamos mais
medo de existir”.

Carmo Dalla
Vecchia

O ator surpreendeu
o público durante sua

participação no Super
Dança dos Famosos.
Ele ia dançar a música
”We are family” e apro-
veitou o tema para fazer
uma homenagem a sua
própria família.

Então, mandou um
beijo pro filhinho Pe-
dro e pro maridão João
Emanuel Carneiro, autor
de novelas como ”Ave-
nida Brasil”.

O público só des-
cobriu ali, naquele do-
mingo de julho, a sexu-
alidade do ator, mas ele
e João Emanuel são ca-
sados há 16 anos. E há
pouco mais de dois, for-
mam uma família com o
Pedrinho.

O ator disse que fi-
nalmente decidiu contar
sobre o casamento de-
les pra que outras pes-
soas vissem e pudes-
sem se sentir iguais.

Ele fez um discurso
super emocionado no
palco do ”Domingão” e
aproveitou para falar so-
bre o alto número de
mortes de pessoas trans
no Brasil. ”Infelizmente,
ainda somos o país que
mais mata transexuais
no mundo.”
Johnny Massaro
A história do Johnny

Massaro e do mozão
dele, o advogado João
Pedro, é linda e parece
até filme. Eles se co-
nheceram há mais de 20
anos, em 1997, em uma
festa na casa dos avós
do João.

Eles ficaram super
amigos naquela festa
porque o Johhny tinha
um namorinho com a
prima do João. O tempo
passou e a amizade
durou esses últimos 24
anos. Mas o primeiro
encontro como casal só
aconteceu no carnaval
de 2020.

Esse foi o primeiro
namoro que o ator assu-
miu desde que estreou
na televisão. Ele contou
pra jornalista Patrícia Ko-
gut, do jornal ”O Globo”,
que nunca escondeu
quem é, mas também
nunca teve vontade de
falar que estava com al-
guém. Só agora, namo-
rando o amorzinho de
anos, ele sentiu que era
o momento de tornar o
relacionamento público.
Rainer Cadete
Rainer Cadete dá

show interpretando o
Visky em ”Verdades se-
cretas 2”. Ele disse que
aprendeu muita coisa
legal para viver esse per-

sonagem. E uma des-
sas coisas foi entender
a própria sexualidade.

Ele disse que a pre-
paração o ajudou a se
libertar de rótulos que
sempre foram incômo-
dos pra ele. O Rainer
declarou ter sexualidade
fluida. Para ele, por
quema gente sente atra-
ção não é algo que se
possa definir.

O ator tem 34 anos e
já foi casado, namorou
bastante e tem um filho
de 14 anos.

Julian Morris
O ator Julian Mor-

ris, galã da série teen
”Pretty little liars”, reve-
lou um namoro de 18
anos com o artista Lan-
don Ross. Os dois
já tinham aparecido jun-
tos, mas sempre com
um monte de amigos.
Aí o Julian fez um ál-
bum de momentos fofos
disse que esses 18 anos
são os melhores da vida
dele.
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Internado após problema urológico, Marcos
Oliveira agradece atendimento do SUS.

TV Globo / Georgeana Godinho

Ator, de 69 anos, elogiou equipe de saúde que está cuidando dele no
Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro.

Pelé é internado em hospital em
São Paulo para dar sequência ao
tratamento do tumor de cólon.

Reprodução/Instagram

Ex-jogador de futebol passou por exames.

O ator Marcos Oliveira,
de 69 anos, que inte-

grou o elenco do seriado
”A Grande Família”, da TV
Globo, entre 2001 e 2014,
como o personagem Bei-
çola, e está internado no
Hospital Municipal Souza
Aguiar, no Centro do Rio,
para tratar um problema
urológico, contou na terça-
feira (7) que deu sorte de
ser atendido prontamente.

”Está tudo bem agora.
Tive um probleminha na
hora de urinar. É um
problema antigo que te-
nho. Mas estou sendo
muito bem atendido. Tive

sorte. Só é chato por-
que dói na hora de urinar.
Ainda não sei quando vou
ter alta. Os médicos estão
esperando melhorar” afir-
mou o artista, sem explicar
detalhes sobre a doença.

Em setembro do ano
passado, Marcos se sub-
meteu a um cateterismo
após sofrer um infarto. Na
ocasião, ele também foi
atendido pelo SUS. Pri-
meiro ele deu entrada na
Unidade de Pronto Aten-
dimento de Botafogo, na
Zona Sul, e, em seguida,
foi transferido para o Ins-
tituto Estadual de Cardi-

ologia Aloysio de Castro,
no Humaitá. Além de viver
Beiçola na série A Grande
Família, o ator também

atuou na série Liberdade,
Liberdade e na novela Deus
Salve o Rei.

O ex-jogador de futebol
Edson Arantes Nasci-

mento, o Pelé, de 81 anos,
está internado no Hospi-
tal Israelita Albert Einstein,
em São Paulo, para dar
sequência ao tratamento
do tumor de cólon, se-
gundo informou a assesso-
ria de imprensa do hospital.

De acordo com boletim
médico divulgado na ma-
nhã desta quarta-feira (08),
o paciente está estável e
deve receber alta nos pró-
ximos dias.

”Edson Arantes do Nas-
cimento encontra-se inter-
nado no Hospital Israelita
Albert Einstein para dar
sequência ao tratamento
do tumor de cólon, identi-
ficado em setembro deste
ano. O paciente está es-
tável, e a previsão é que
receba alta nos próximos
dias”, diz o boletim.

Na terça-feira (07), a as-
sessoria de imprensa do jo-
gador informou que ele ti-
nha passado por exames
no hospital. No fim de se-
tembro, Pelé teve alta da
mesma unidade, após pas-
sar um mês internado de-
vido a uma cirurgia para a
remoção de um tumor no
cólon direito.

Segundo o boletim mé-

dico do hospital à época, ”o
paciente encontra-se está-
vel e seguirá em quimiote-
rapia, após a cirurgia de re-
tirada de tumor no intestino,
realizada em 04 de setem-
bro”.

Pelé foi hospitalizado em
31 de agosto para fazer
exames anuais de rotina
que haviam sido adiados
em 2020, em razão da pan-

demia de Covid-19. Du-
rante o procedimento, o tu-
mor foi identificado. A cirur-
gia ocorreu em 4 de agosto.

Em uma rede social, ele
agradeceu a equipe mé-
dica do hospital. ”Quando
o caminho é difícil, come-
more cada passo da jor-
nada. Concentre-se na sua
felicidade. É verdade que
eu não posso mais pular,
mas nestes últimos dias, eu
tenho dado socos no ar
mais vezes que o normal.
Estoumuito feliz de estar de
volta a minha casa”.

”Quero agradecer a toda
equipe do Hospital Albert
Einstein, que fizeram a mi-
nha estadia prazerosa, com
um acolhimento humano e
muito carinhoso. Obrigado
também a todos vocês, que
de longe, fazem a minha
vida completa com tantas
mensagens de amor”, com-
pletou.
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Lore Improta fala sobre
desafios da maternidade: “O
foco é Liz, o resto vai passar”.

Reprodução/Instagram

A menina, de 2 meses, é fruto do casamento da dançarina com Léo
Santana.

Gisele Bündchen celebra aniversário
do filho em suas redes sociais.

Reprodução/Instagram

O menino recebeu uma linda declaração de amor da mãe nas redes sociais.

L ore Improta, de 28 anos,
vive os primeiros momen-

tos da maternidade com Liz,
de 2 meses. A menina, fruto
do casamento da dançarina
com Léo Santana, tem feito
o casal amadurecer e se unir
ainda mais após chegar sem
planejamento.

“A gente esperava que vi-
esse um pouquinho mais para
frente, mas veio no momento
em que tinha que vir. Está
sendo muito mais do que eu
imaginava. Às vezes tenho
vontade de ficar falando nos
stories o tempo todo sobre o
quanto émaravilhoso ser mãe.
Passei pelo processo do baby
blues logo depois do parto.
Era uma sensação de tristeza
e cansaço. Me questionava
‘cadê aquele amor que todo
mundo diz, de amar o filho
mais do que tudo?’. O mo-
mento de melancolia foi só

aquele, de bomba de hormô-
nios e noites sem dormir.
Quando passa, meu amor…
quando Liz dorme muito, já
sinto saudade e quero acordá-
la. Já estou pensando no pró-
ximo. Botei um chip para evi-
tar neste primeiro momento,
mas quero ter o segundo da-
qui cerca de um ano e meio”,
adianta.

Lore e Léo têm tirado de le-
tra o banho da recém-nascida,
como mostram em suas re-
des sociais. Para a dançarina,
a única dificuldade nos cuida-
dos com a pequena tem sido
a amamentação.

“Liz é muito gulosa. Nunca
é o suficiente para ela. A
dor da amamentação é mais
nos 15 primeiros dias porque
é tudo muito novo, além dos
medos e questionamentos. É
um boom de coisas que se po-
tencializa com a dor da ama-

mentação e faz a gente chorar.
Hoje eu sinto praticamente a
mesma dor, mas não choro
porque estou descansada e já
entendo minha filha um pouco
mais. A questão psicológica
potencializa essa dor. Nunca
pensei em desistir de ama-
mentar e nem quis introduzir

fórmula. O foco é alimentar mi-
nha filha. O resto vai passar”,
reflete ela, que tem feito proce-
dimentos com laser no seio e
usado pomada cicatrizante na
região do mamilo.

N esta quarta-feira (8) a mo-
delo Gisele Bündchen ce-

lebrou em suas redes soci-
ais o aniversário de 12 anos
de seu filho Benjamin, com
o jogador de futebol norte-
americano, Tom Brady. Em

seu perfil do Instagram, a
top model escreveu uma linda
homenagem para o herdeiro
e compartilhou algumas fotos
ao lado dele.

“Feliz aniversário meu
doce Benny! Você ta cres-

cendo muito rápido! Tenho
muito orgulho do menino
gentil e amoroso que você é e
me sinto muito sortuda por ser
sua mãe. Te amo muuuuito!”,
escreveu Gisele.

Além de Benjamin, a mo-

delo e o jogador de futebol
também tiveram uma menina
chamada Vivian, que está com
9 anos de idade. O compa-
nheiro de Gisele, Tom Brady,
também tem um filho cha-
mado John Edwards, de seu
antigo relacionamento com
Bridget Moynahan. Aparen-
temente todos se dão muito
bem, já que em inúmeros
registros fotográficos conse-
guimos ver eles reunidos.

Gisele é uma das mode-
los mais bem-sucedidas no
mundo, a top model conse-
guiu atingir um patamar que
poucas conseguiram. Ela tam-
bém émuito engajada em cau-
sas ambientais e utiliza sua
imagem e influência para dar
visibilidade a diversas lutas im-
portantes envolvendo o meio
ambiente.
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